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STOF nr. 39 udkommer i sommeren 2021

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

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

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

Artikler eller større uddrag må gengives med kildeangivelse.

http://www.rusmiddelforskning.dk/stof
http://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/tilmeld-nyhedsmail-fra-center-for-rusmiddelforskning/


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

Bladet udkommer tre gange om året, 
og abonnementet er gratis.

OBS. Hvis du som abonnent flytter til en ny adresse, 
så er det vigtigt, at du meddeler det til os på stof@
crf.au.dk, da din adresse ikke automatisk bliver op-
dateret hos os. Dette gælder også, hvis du modtager 
STOF på din arbejdsplads og skifter job. 

Idéer og forslag til nye artikler er også altid meget 
velkomne. Skriv til stof@crf.au.dk

Hvis du ikke selv ønsker at skrive en artikel, men 
måske har faglige spørgsmål eller emner, du ønsker 
at foreslå os at skrive om i STOF, så hører vi også 
meget gerne fra dig.

Læs mere på www.rusmiddelforskning.dk/stof 





Velkommen til STOF nr. 38 med temaet ’horisont’. 

Vi befinder os nu i foråret 2021, og snart pibler det 
med nye, grønne spirer op af jorden, alt imens vi 
gør os forhåbninger om, at dette år vil byde på nyt 
liv på mange andre måder, blandt andet med for-
ventningen om, at vaccinernes indtog vil betyde, 
at COVID-19 slipper sit tag i verden. 

Verden over har året 2020 været en dyrekøbt er-
faring i, hvordan livet kan være, når hverdagen og 
livet, som vi kender det, bliver drastisk brudt op af 
omstændigheder uden for vores kontrol. En ind-
sigt, som mange mennesker dog lever med dagligt 
på grund af mange andre årsager end nødvendig-
vis en virus, men som resten af verdens befolk-
ning nu også har fået et vist indblik i. Men meget 
andet end en virus er sket de seneste år, som på 
godt og ondt har skabt nye horisonter. Om det er 
virus, verdenspolitik, menneskers fællesskab og 
sammenhængskraft, magtkampes kogepunkter 
og blodighed, naturens og klimaets kræfter eller 
jorden, der ikke går under foreløbigt, men hvis  
undergang og fremgang vedbliver at eksistere 
med uhyggelig samtidighed, så har vi set noget 
lignende før og kommer til at se noget lignende 
igen. Historien gentager aldrig direkte sig selv, 
men den rimer på de samme messende remser. 
Det kan føles både trygt og skræmmende på 
samme tid.
  
Horisont føles derfor som et afgørende ord lige 
nu, uanset om vi med udsigten til, at COVID-19’s 
dominans dæmpes, kan tale om lys i horisonten, 
eller om vi også oplever det som om – til trods 
for tidernes historiske ekko – at horisonten for os 
alle er blevet udvidet her i det spæde forår af et 
nyt årti. Om den er blevet det, eller blot nu eller 
måske aldrig bliver det, er en helt anden debat. 
Men når himmel og hav er i oprør, kan synet af 
horisonten være det, der forvisser os om, at de 
mødes igen, når der bliver blikstille, så vores  
udsyn kan komme til at rumme mere end blot 
vore egne næste skridt. 

I STOF vil vi tage ’horisonten’ til os som en an-
ledning til nye perspektiver og indsigter. Derfor 
har vi i dette nummer givet stemme til områder, 
mennesker og emner, som der ikke før har været 
megen viden omkring, ikke tidligere har fået så 

meget opmærksomhed, eller hvor der er skabt 
nye indsigter eller nye måder at tænke på. Læs 
de mange spændende artikler om blandt andet 
mikrodosering, COVID-19-nedlukningens effekt 
på stofbehandling i fængsler, unges overvejelser 
om afholdenhed, rusmiddelbrug blandt menne-
sker med udviklingshæmning, heroinklinikkernes 
10-års jubilæum, militærveteraners brug af rus-
midler og meget, meget andet. 

Dette nummers ’Ildsjælene’ har socialrådgiver 
og selvstændig konsulent Mia Heick som hoved- 
person, mens formand Erik Christensen fra Det 
Kriminalpræventive Råd svarer på ’5 hurtige til…’ 
Digter Guri Tonén giver svar til livet i dette nummers 
litterære indslag, som er et langdigt, mens digtet 
på bagsiden er kort, men ikke mindre rammende 
skrevet af digter Sofia Heilmann-Clausen, som 
afslutter med, at solen rammer horisonten. Serien 
’Stemmer fra Siden’ skifter navn til ’Kendte liv’ og 
handler denne gang om forfatter og tv-vært Pelle 
Hvenegaard. ’Kendte liv’ har fokus på personer, 
der som kunstnere, journalister eller i andre 
formidlende professioner til dagligt arbejder med 
at fortælle historier om mennesker, samfundet og 
livet. Men også beretninger fra deres personlige 
liv kan vække genkendelighed og genklang. I 
’Kendte liv’ fortæller de om på nært hold at kende 
til, hvordan et problematisk forbrug af rusmidler 
kan påvirke livet. 

Og sidst, men ikke mindst introducerer vi en 
ny serie i STOF, som hedder ’På egen krop og 
sjæl’. Vi følte, at det var på tide og på sin plads 
at give direkte stemme til dem, det hele handler 
om, nemlig rusmiddelbrugerne. I hvert nummer af 
STOF vil der således være et interview med et 
menneske, som fortæller om sine erfaringer med 
alkohol eller stoffer og om sit perspektiv på den 
hjælp, vedkommende har mødt eller manglet.

Rigtig god læselyst!

Karina Luise Andersen 
Redaktør 

Horisont Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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Forord
AF KARINA LUISE ANDERSEN 

Nedlukket stofbehandling 
i fængsler under COVID-19 
gav tilbagefald og har kon-
sekvenser for indsatte med 
stofproblemer 
Da danske fængsler i marts 2020 fulgte sund-
hedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse 
med nedlukningen af Danmark, vendte det op og 
ned på de indsattes tilværelse.

AF RIKKE SLOTH OFFERSEN, ELSE-MARIE  
ELMHOLDT OG VIBEKE A. FRANK

Psykedeliske stoffer i små 
og store doser bruges til 
terapi og selvudvikling
Blandt både fagfolk og lægfolk har der de 
seneste år været en stigende interesse for tera-
peutisk brug af psykedeliske stoffer. 

AF MARGIT ANNE PETERSEN

Unges alkoholforbrug 
handler mere om fælles-
skab end om gruppepres
Unges alkoholindtag handler først og fremmest 
om at finde måder at deltage i – og bidrage til – 
fællesskabet, mere end det handler om gruppe-
pres og at kunne sige nej. 

AF VIBEKE A. FRANK, MARIA D. HEROLD 
OG JEANETT BJØNNESS 

”Hvis man vil være mere med i 
fællesskabet, så drikker man”: 
Traditioner motiverer unge 
til at drikke alkohol, når de 
starter på gymnasiet
Alkohol spiller en afgørende rolle i traditioner og 
fortællinger om gymnasiernes introforløb, som gør 
det svært og socialt risikabelt for de unge at vælge 
de høje promiller fra.  
 
AF NYNNE JOHANNE SAHL FREDERIKSEN  
& MARIA KRISTINE HAGELSKÆR MEYER

KENDTE LIV:  
Interview med Pelle Hvenegaard 

”Det er svært at finde sig 
selv, når alle mennesker 
hele tiden kigger på én”
Forfatter og tv-vært Pelle Hvenegaard blev 
verdenskendt som skuespiller som teenager. 
Forventningspresset, der fulgte med berømmel-
sen, blev en mangeårig følgesvend, der næsten 
knækkede ham.

AF KARINA LUISE ANDERSEN 

Digt 

hvem vil med ud og  
kigge på stjerner? 
AF GURI TONÉN

På Psykiatrisk Center Sct. 
Hans kan mennesker med 
dobbeltdiagnose bruge 
 litteratur som 
 recoverystrategi 
På Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans 
har patienter, som både har psykisk lidelse og 
rusmiddelproblemer haft mulighed for at deltage i 
en skrivegruppe. 

AF SIDSEL BUSCH OG OLE BILLE
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Den lægeordinerede 
heroinbehandling i  
Danmark fylder 10 år
I 2010 begyndte fem behandlingsklinikker i  
Danmark at behandle stofbrugere med læge- 
ordineret heroin. Erfaringerne er mange, men først 
og fremmest ved vi, at netop heroinbehandling 
er den bedste behandling til målgruppen, uanset 
om målet er skadesreduktion eller stofophør.

AF ANETTE SØGAARD NANCKE

PÅ EGEN KROP OG SJÆL -   
rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv: 

Gennem 30 år i systemet: 
Nogle få, ganske særlige 
medarbejdere gav Betty den 
hjælp, hun havde brug for
Igennem mere end 30 år som stofbruger fortalte 
Betty sin historie til endeløse rækker af sags- 
behandlere. De fleste blev enten overvældede eller 
afskrækkede. Kun få turde, formåede eller gav 
sig tid til at se mennesket bagved misbruget.

AF MARIANNE BÆKBØL

Der mangler kvalificerede 
tilbud og hjælp til menne-
sker med udviklingshæm-
ning, som har rusmiddel-
problemer 
Flere borgere med udviklingshæmning eller anden 
kognitiv funktionsnedsættelse har et stigende for-
brug af rusmidler. Fagprofessionelle efterspørger 
målrettede tilbud og metoder til målgruppen. 

AF HELLE HØGH

Afhængighed blandt mili-
tærveteraner er forbundet 
med stor skam
Ifølge statistikken er det ikke et stort problem, 
men når fagfolk og frivillige bliver spurgt, er stof- 
og alkoholafhængighed ikke ualmindeligt blandt 
veteraner. 

AF NANNA STÆRMOSE

Heidi oplevede det som 
skamfuldt at være en ung 
kvinde med et alkohol- 
misbrug – nu vil hun gerne 
nedbryde tabuet
Som 29-årig havde Heidi Bulut brugt næsten 
en tredjedel af sit liv på at feste, være fuld og 
ikke mindst på at have tømmermænd og at 
skamme sig.

AF ANNA KNIEP

5 hurtige til …  
Erik Christensen, formand 
for Det Kriminalpræventive 
Råd 
Om præventive indsatser målrettet unge i forhold 
til kriminalitet, der følger med brug og afhængig-
hed af illegale stoffer

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål 
til personer, som varetager arbejde, der er relevant for 
indsatser og politik på rusmiddelområdet

ILDSJÆLENE: 

Mia Heick, socialrådgiver 
og selvstændig konsulent
’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. 

Nyt fra Center for  
Rusmiddelforskning
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Nedlukket stof-
behandling i fængsler 

under COVID-19 gav 
tilbagefald og har 
konsekvenser for

indsatte med 
stofproblemer 

Da danske fængsler i marts 2020 fulgte sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer i forbindelse med nedlukningen af Danmark, vendte det 

op og ned på de indsattes tilværelse. I denne artikel vil vi give et indblik 
i erfaringer med nedlukningen fra tre mandlige indsatte i behandling for 

stofbrugsproblemer. 
AF RIKKE SLOTH OFFERSEN, ELSE-MARIE ELMHOLDT OG VIBEKE A. FRANK

Rikke Sloth Offersen er kandidatstuder-
ende i kriminologi og studiepraktikant 
ved Center for Rusmiddelforskning

Else-Marie Elmholdt er ph.d. i neuro- 
videnskab og akademisk medarbejder 
ved Center for Rusmiddelforskning

Vibeke A. Frank er antropolog og 
professor ved Center for Rusmiddel-
forskning
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Da statsminister Mette Frederiksen giver meld-
ingen om, at Danmark lukkes ned i marts 2020, 
betyder det også, at fængslerne lukker ned. I 
den forbindelse bliver de fleste af de indsattes 
aktiviteter på afdelingen afbrudt for at forhindre 
smitte med COVID-19 i fængslerne.  Fra d. 11. 
marts går indsatte med stofproblemer derfor fra 
at have en hverdag på stofbehandlingsafdelingen 
med en masse aktiviteter og gøremål på og 
udenfor afdelingen til at være isolerede i 23 timer 
på deres afdeling. Den eneste time uden for 
afdelingen bliver brugt på en daglig gårdtur. 

En stofbehandlingsafdeling i et dansk fængsel 
er en særlig afdeling for indsatte, der ønsker at 
reducere deres stofbrug eller blive helt stoffrie. 
Her afsoner indsatte, der har haft et langvarigt 
og/eller problematisk brug af stoffer op til 
afsoningen. Center for Rusmiddelforskning har 
undersøgt, hvilke konsekvenser nedlukningen 
har haft for indsatte med stofproblemer. Vi har talt 
med tre indsatte i et fængsel, hvor behandlerne 
ikke er ansat i kriminalforsorgen, men af en 
behandlingsinstitution. Dette er også almindeligt 
i andre danske fængsler og er ofte blevet kaldt 
for ’import-modellen’ (1). En væsentlig del af 
nedlukningen var således også, at behandlerne 
blev sendt hjem og ikke måtte møde på arbejde 
i fængslerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danmark lukker ned
”Vi får fjernet alt jo. Altså vi mister alt på de ti 
minutter, hvor vi får at vide, at de lukker alt ned.” 

Det siger Hans som reaktion på, at fængslet bli-
ver lukket ned. Denne følelse er fælles for projek-
tets tre indsatte, hhv. ”Claus”, ”Hans” og ”Svend”. 
Vi har givet de tre indsatte, vi har talt med, andre 
navne for at sikre anonymitet. De tre bliver sam-
men med de andre indsatte på afdelingen kaldt 
ind i fællesstuen på den hverdag i marts, hvor 
statsminister Mette Frederiksen under et presse-
møde på tv informerer danskerne om, at landet 

lukker ned. I fællesstuen får de indsatte at vide, 
at alle deres aktiviteter, udgang, besøg, behand-
ling m.m. stopper med det samme. Hans siger 
videre om situationen, at ”de kunne have placeret 
os i et arresthus, det havde været det samme”.

Overordnet set havde de indsatte, vi talte med, 
forståelse for statsministerens beslutning og 
behovet for restriktioner, da de vidste, at det 
var et led i at beskytte dem fra COVID-19. De 
tre nævnte dog også, at der var en mangel på 
tilstrækkelig information fra personalet om 
nedlukningen, som affødte en masse spørgsmål 
fx om, hvor længe det kom til at vare, hvordan det 
hele skulle ende, og hvor lang tid de skulle være 
lukket ned. For eksempel fortalte Hans: 

”Der var ingen tvivl om, at folk var overbeviste 
om, at det kun var det her fængsel, der kørte med 
så stramme restriktioner.” 

Han tilføjer også om deres dage under nedluk- 
ningen, at ”vi gik i sådan en zombieverden”, når de 
ikke havde meget andet end deres tanker at fylde 
dagene ud med. Selvom der var stor forståelse 
for nedlukningen blandt de tre, vi talte med, så 
var de således også usikre på, om nedlukningen 
i det fængsel, hvor de afsonede, var gældende 
for alle fængsler, eller om det var noget helt  
særligt hos dem.  

Skaden er allerede sket
Claus, Hans og Svend fortalte os om de kon-
sekvenser, de oplevede som en del af nedluk-
ningen. En konkret ændring var, at der kom folk 
fra andre afdelinger ind på stofbehandlings- 
afdelingen. Dette skete for at få plads til at adskille 
de indsatte, der på grund af helbredsproblemer 
var i særlig risiko for alvorlige forløb med COVID 
-19, og de indsatte, der var knap så udsatte. 
Denne flytning af indsatte betød, at indsatte, der 
ikke ønskede eller ikke havde behov for stofbe- 
handling, endte på en behandlingsafdeling. Hans  
siger om dette: 

”[Det er] ikke særlig flinkt overfor dem, der er i 
stofbehandling, og som kæmper en kamp hver 
dag for at holde sig stoffri, at der så kommer to-
tre indsatte, som ikke er i behandling (…). Det 
synes jeg måske lige, at man skulle have kigget 
på. Det kan altså ødelægge en hel behandling, 
at personer kommer på en behandlingsafdeling, 
som ikke ønsker behandling.”

Før nedlukning   Efter nedlukning
+ Besøg   - Besøg
+ Udgang  - Udgang
+ Fysiske aktiviteter - Fysiske aktiviteter
+ Tur til købmanden - Tur til købmanden
+ Værksted  - Værksted
+ Behandling  - Behandling
+ Gårdtur på en time + Gårdtur på en time
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“   ... vi mister alt på de ti 
minutter, hvor vi får 
at vide, at de lukker 
alt ned.”

 



En væsentlig præmis for stofbehandlingsafdelin-
ger generelt i danske fængsler er, at det udeluk-
kende er indsatte med et ønske om stofbehand-
ling, der afsoner i disse afdelinger. Begrundelsen 
herfor er overordnet, at indsatte skal være moti-
verede for stofbehandling, og at der ikke må være 
fokus på stoffer. Når grundlaget for at afsone i en 
behandlingsafdeling ændres, som vi ser i citatet 
fra Hans, så udfordres de indsatte, der ønsker at 
forblive stoffrie.

Denne konkrete ændring med flytning af indsat-
te i samspil med en mangel på rutiner i daglig- 
dagen, ingen behandling og intet at fordrive tiden 
med beskriver de tre indsatte som katalysatorer 
for tilbagefald i stofbrug. Da fængslet, og især be-
handlingen, lukker ned, beskriver Claus sit eget 
tilbagefald ligesom at miste grebet på en stige:

”Jeg mister grebet, kan man sige, om det, jeg 
var ved at bygge op, og ryger et godt stykke til-
bage. Det er det samme, som hvis du slipper 
grebet på en stige. Når du er ved at være oppe, 
så falder du jo ned, og så er det der, hvor du 
når at få fat igen, at du står - hvis du ikke ram-
mer jorden, selvfølgelig.”

Ligesom Claus understreger Hans, at nedluknin-
gen har været svær for ham, og at selvom der 
lukkes op for besøg, behandling, udgang osv. i 
fængslet efter nogle måneder, så har de indsatte 
på den forholdsvis korte periode, nedlukningen va-
rede, ”fucked ting op for dem selv”. De tre nævner, 
at det for eksempel kunne være, at man er blevet 
taget i at have en positiv urinprøve, eller at man 
har udvist voldelig adfærd, hvor sidstnævnte er 
bortvisningsgrundlag fra stofbehandlingsafde-
lingen. Det at bryde reglerne, som disse eksem-
pler viser, kan have betydning for de indsattes 
afsoning og mulighed for løsladelse. På den stof-
behandlingsafdeling, hvor de tre interviewede 
afsoner, bliver man ikke bortvist ved at have en 
positiv urinprøve, man får derimod tillægsstraffe. 
Hans forklarer, hvordan også korte tillægsstraf-
fe i sidste ende kan betyde, at en indsat kan 
ende med at afsone fuld tid uden mulighed for 
prøveløsladelse. Således kan de, som det skete 
under nedlukningen, have stor betydning for de  
indsattes afsoning.

Under vores undersøgelse spurgte vi også de tre 
indsatte, om der havde været nogle særligt stærke 
reaktioner under nedlukningen, og her påpegede 
både Hans og Claus, at der var opstået markant 
flere uroligheder såsom ’upassende sprogbrug’ 
og ’håndgemæng’ på grund af frustrationer i  

forbindelse med nedlukningen. De fortæller beg-
ge, hvordan der opstod flere diskussioner indsatte 
imellem, men også mellem indsatte og ansatte 
i perioden. Der opstod også enkelte situationer 
med vold. De forskellige former for uroligheder 
forklarer de med det ’pres’, som alle de indsatte 
oplevede i forbindelse med nedlukningen, som 
fx flytninger, ingen behandling, ingen aktiviteter 
osv. som nævnt ovenfor. Svend, på den anden 
side, havde dog ikke oplevet, at der var urolig-
heder ud over det sædvanlige i samme periode. 
På spørgsmålet, om der har været stærke reak- 
tioner på indførelsen af restriktionerne, siger han: 

”Nej, men det hjælper jo heller ikke noget, altså, 
det kan jeg ikke se i hvert fald.” 

Det tydeliggøres derfor her, at der optræder 
meget forskellige oplevelser af samme periode 
blandt de indsatte.

”Hvordan skal det hele ende?”
Sådan lyder det fra Hans, da han bliver spurgt ind 
til sine bekymringer for fremtiden på afdelingen i 
tilfælde af en ny nedlukning. Alle tre gav udtryk 
for, at de var bekymrede for, at der skulle ske et 
udbrud af COVID-19 på afdelingen, da de mente, 
at det ville få store konsekvenser for dem med 
blandt andet isolation på stuerne og endnu 
mindre bevægelsesfrihed end under forårets 
nedlukning.

Selvom der var variation i svarene fra Hans, Claus 
og Svend på, hvad der ville være den største  
mangel for de indsatte under en eventuel ny 
nedlukning, var der tre gennemgående tema-
tikker, når vi talte med dem: besøg, udgang og 
beskæftigelse. Besøg blev nævnt som vigtigt for 
alle tre, da det giver mulighed for at have kontakt 
til pårørende. Udgang bliver nævnt af Svend og 
Hans som værende den største mangel, men af 
forskellige årsager. Svend kommer til at mangle 
sine udgange, fordi det er her, han har kontakt til 
sine pårørende. Hans mangler sine udgange, da 
han skal have haft et vist antal udgange, før han 
kan komme på tale til prøveløsladelse. Da han 
ikke kan gå på udgang under nedlukningen, bli-
ver muligheden for at søge om prøveløsladelse 
skubbet og afsoningstiden forlænget. Udgang 
kan også betragtes som et vigtigt værktøj til at 
opretholde betydningsfulde sociale kontakter, 
som kan være altafgørende for en god løsladelse, 
som Svend understreger. Beskæftigelse eller 
forskellige former for aktivitet blev især nævnt af 
Claus, da det hjælper ham med at få tiden til at 
gå. Fælles for de tre er, at ingen af dem nævnte 
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stofbehandlingen som den største mangel i til-
fælde af en ny nedlukning. Hans nævner dog, at 
han er bange for at miste fodfæstet igen i for-
hold til et tilbagefald, hvis behandlingen igen 
forsvandt. De interviewede fremhæver således 
nærvær fra pårørende, udgang og aktiviteter at 
fordrive tiden med. ”Vi er også bare mennesker”, 
som Claus siger og understreger, at indsatte har 
de samme bekymringer som alle andre.  

”Vi har et godt, hvad skal man kalde det, sam-
menhold, havde jeg nær sagt, og venskab, så, 
men man var jo ikke sikker på, om man så dem 
igen,” siger Svend i forbindelse med, at han ikke 
ønskede, at indsatte fra afdelingen skulle flyttes 
rundt igen, hvis der skulle ske en ny nedlukning. 
Det var blot én anbefaling, som de tre indsatte 
kom med, da vi spurgte dem ind til forbedringer 
og gode råd til ledelsen i forhold til håndteringen 
af en potentiel ny nedlukning. Her var der fokus på 
lavpraktiske løsningsforslag til ledelsen. Under- 
bemanding i fængslerne blev nævnt som det, 
de tre indsatte mente, var grunden til, at disse 
forslag ikke blev praktiseret under nedlukningen.
Selvom Svend, Hans og Claus gav udtryk 
for, at de vidste, at beslutningen om at flytte 
indsatte var et led i at beskytte dem fra CO-
VID-19, mente de stadig, at socialt samvær 
med andre mennesker og motivationen for 
behandling blandt de indsatte, der normalt 
sidder på afdelingen, skulle vægtes højere.
 
Claus anbefalede også, at fængslet eller ledelsen 
med fordel kunne stikke en finger i jorden i starten 
af en nedlukning i forhold til at finde ud af, hvad 
de indsatte har brug for i en sådan periode. Her 
kunne der være fokus på, hvem der havde mest 
brug for hjælp, og i så fald hvad vedkommende 
havde brug for. På den måde kunne man måske 
undgå nogle af de tilbagefald til stofbrug, som 
var tilfældet på afdelingen. Hans har dog ikke de  
store håb for forandringer i forbindelse med en 
ny nedlukning, når han siger: 
”… men jeg er også realist, sådan bliver det  
aldrig. Lukker det ned, så bliver det ligesom  
første gang … det er det, der er nemmest for 
dem, og sikkert også billigst.”

Vi har brug for mere viden om emnet
Denne artikel giver et indblik i, hvordan tre 
indsatte i en stofbehandlingsafdeling oplevede 
nedlukningen som følge af COVID-19. Artiklen 
kradser dog kun i overfladen. Der er brug for flere 
undersøgelser af, hvordan nedlukningen i danske 
fængsler har påvirket både indsatte og ansatte, 
og hvilke konsekvenser det har haft for stofbrug 
og afsoning. 

Referencer:

(1) Kolind, T. (2019): ”Stofbehandling 
i fængsler”, i: 25 år med Center 
for Rusmiddelforskning. Aarhus 
Universitet.

Anbefalinger fra de indsatte på stofbehandlingsafdelingen
i tilfælde af nedlukning:

 •   Videoopkald med pårørende
 •   Mere beskæftigelse; fx hobbyting på stuerne,   
     den store tv-pakke, hyppig omskiftning af   
     bøger og dvd-film
 •   Ingen flytning af indsatte
 •   Statusmøde hver 14. dag
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Psykedeliske stoffer 
i små og store doser 
bruges til terapi og 

 selvudvikling

Margit Anne Petersen er antropolog
og lektor ved Center for Rusmiddel-
forskning

Blandt både fagfolk og lægfolk har der de seneste år været en stigende 
interesse for terapeutisk brug af psykedeliske stoffer. Det beskrives i 

forskningskredse som ’den psykedeliske renæssance’. Stofferne bruges bl.a. i 
ceremonier, terapisessioner og i hverdagen, og viden og erfaring herom deles 

ofte i lukkede fællesskaber.
AF MARGIT ANNE PETERSEN
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Plantebaserede hallucinogener som for eksem-
pel Ayahuasca og psilocybinsvampe har været 
brugt som spirituel og medicinsk behandling i 
hundredvis af år blandt oprindelige folk i Syd- og 
Mellemamerika. Ligeledes findes der adskillige 
paralleller til andre substanser og steder i verden, 
hvor behandling via plantemedicinske ceremoni-
er også længe har været og stadig er en kulturel 
praksis. Syntetiske stoffer som LSD og MDMA 
kom frem i Europa i henholdsvis 1950’erne og 
1970’erne og blev brugt i psykiatriske eksperi-
menter i både USA og Europa, indtil det politisk 
og lovmæssigt blev besluttet at skærpe regler og 
praksisser på området (1). I det seneste årti er 
interessen for psykedeliske stoffer vokset enormt 
og omtales ofte som ’den psykedeliske renæs-
sance’ – bl.a. indenfor medicinsk forskning, som 
undersøger brugen af de forskellige stoffers virk-
ning på psykiske tilstande som for eksempel de-
pression, angst og afhængighed. Resultaterne 
fra disse kliniske studier ser foreløbigt lovende 
ud, og nogle forskere taler om, at vi muligvis står 
overfor et paradigmeskift i psykiatrisk behand-
ling i den nære fremtid (2).

Men det er ikke kun indenfor psykiatrisk forskning 
og oprindelige kulturers religiøse og medicinske 
praksisser, at man forsøger sig med disse sub-
stansers terapeutiske virkning. Der findes ad-
skillige nationale og internationale organisa- 
tioner, der arbejder med at formidle viden 
om ’psykedeliske stoffer’ samt indimellem 
også med at facilitere intern kommunikation 
mellem folk, der i deres eget liv eksperimen-
terer med psykedeliske stoffer til selvudvik-
ling og terapi. I Danmark findes der adskillige 
steder, hvor man kan deltage i ceremonier eller 
terapisessioner. Ligeledes findes der adskillige 
medlemsbaserede grupper på internettet, hvor 
mange søger information, råd og vejledning eller 
kontakt og herigennem lader sig guide i forskel-
lige retninger af de folk, der deler deres erfaring 
og viden. Selvom det i sig selv ikke direkte er 
udtryk for øget brug, er det alligevel sigende, at 
antallet af medlemmer i mange af internetgrup-
perne er vokset voldsomt de seneste par år. 
Mange af medlemmerne følger den psykedeliske 
forskning tæt og bruger psykedeliske stoffer som 
en form for selvbehandling af psykiske lidelser 
samt til forskellige mere hverdagslige formål. 

Når stoffer bruges til andet 
end at have det sjovt
Sociologen Angus Bancroft benytter udtryk-
ket funktionelt stofbrug til at beskrive brugen af 

stoffer til formål, der ikke udelukkende handler 
om rekreativ nydelse eller underholdning (3). Et 
kendt eksempel på dette er ’study drugs’, brugen 
af ADHD-lægemidler til forbedring af kognitive 
evner, et fænomen, som særligt har været un-
dersøgt i universitetsmiljøer verden over, og som 
ofte klassificeres som selvoptimering (4). 

Et nyere eksempel er brugen af psykedeliske 
stoffer til terapeutiske formål, enten som store 
doser under ceremonier eller terapisessioner 
eller som såkaldt ’mikrodosering’, indtagelsen af 
bittesmå doser af psykedeliske stoffer i hverda-
gen. Den amerikanske psykolog James Fadiman 
har i sin bog fra 2011 beskrevet, hvordan små do-
ser af psykedeliske stoffer kan bruges til at løse 
hverdagsproblemer, moderate doser til terapeu-
tiske formål og store doser til spirituelle oplevel-
ser (5). Fadiman citeres ofte som ham, der først 
har beskrevet fænomenet mikrodosering, og det 
er sidenhen blevet en voksende trend, ofte por-
trætteret i medierne som en praksis, der hører til 
konkurrencebetonede, hårdtarbejdende miljøer, 
fx IT-branchen i Silicon Valley i Californien, hvor 
folk tit føler, de har brug for et ekstra boost. Men 
mikrodosering bruges til langt flere formål end 
forsøget på at forbedre selvet ved at øge sin pro-
duktivitet og kreativitet i arbejdslivet. Og selvom 
mikrodosering kan karakteriseres som en anden 
form for stofbrug end psykedeliske trips, så hæn-
ger de to ofte sammen. I det følgende vil jeg give 
nogle eksempler fra min etnografiske forskning, 
der har strakt sig over de seneste par år, hvor jeg 
i mit feltarbejde både online og ansigt til ansigt 
har fulgt forskellige grupper og personer rundt 
omkring i landet.

Ceremonier og terapisessioner
I tipien er der 12 madrasser. På hver madras en 
plastikbalje, en rulle toiletpapir, en flaske vand, et 
tæppe og en sort øjenmaske (til at tage for øjne-
ne for at mørklægge synet, hvis man har brug for 
det, red.). Tusmørket sænker sig langsomt over 
en lun dansk sommeraften, og ceremoniens del-
tagere træder forventningsfulde ind i tipien og for-
deler sig på hver deres madras. En medhjælper 
tænder det klargjorte bål i midten, og snart sen-
der flammerne varme, beroligende vibrationer ud 
til de afventende, seriøse blikke, der blankt stirrer 
på dem. Nær tipiens åbning gøres der højtideligt 
klar. De to ceremoniguider stiller et par flasker, 
skåle og musikinstrumenter op ved et lille alter. 
Nogle medhjælpere går rundt og sørger for, at del-
tagerne ikke mangler noget, og sætter sig snart 
efter bag ved de to guider. Den ene guide slår på 16
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gongen og erklærer ceremonien for påbegyndt. 
Denne beskrivelse er lavet på baggrund af felt-
noter fra mit forskningsprojekt, hvor jeg obser-
verede Ayahuasca-ceremonier ude på landet i 
Danmark. Under en sådan ceremoni serveres 
den sydamerikanske te, der kaldes Ayahuasca, 
og som består af to planter fra Amazonas, hvor-
af den ene indeholder det psykoaktive stof DMT 
(dimethyltryptamine). Inden ceremonien samles 
deltagere såvel som guider og deres medhjælpe-
re. Dem, der guider ceremonierne, er ofte nogle, 
som har været i lære hos shamaner i Amazonas 
eller på anden måde har samlet stor erfaring 
med plantemedicinen Ayahuasca og andre hal-
lucinogener. Når man samles før ceremonien, er 
det for at sætte fokus på, hvorfor folk er kommet, 
og hvad de håber at arbejde på i løbet af week-
endens ceremonier. Nogle kæmper med angst 
og depression i hverdagen, andre er nysger-
rige på at udforske sig selv. Nogle vil gerne 
arbejde på bedre selvværd eller forstå, hvor-
for de tænker og handler, som de gør. Mange 
nævner, at deres ego kommer i vejen for rigtig 
mange ting, mens andre kæmper med at ac-
ceptere sig selv eller komplicerede familie-
relationer. 

En efter en kaldes deltagerne op til alteret. Ce-
remoniguiden rækker en lille trækop frem og be-
der deltageren om at drikke. ”God tur,” siger han 
alvorligt. Deltageren tager plads på sin madras 
igen og sidder eller ligger stille, afventende. Så-
dan fortsætter det rundkredsen rundt, indtil alle 
har drukket af koppen. Resten af natten har hver 
deltager sit helt eget forløb. Nogle har brug for at 
drikke en kop mere, før de mærker noget. Andre 
er allerede sendt afsted af den første kop, ud på 
en ’rejse’, de ikke ved, hvorhen tager dem. Luften 
er tung, og man hører en blanding af gråd, latter, 
opkast, lettelse og småsnak. 

Dagen efter en ceremoni deltager alle i det, der 
kaldes en ’sharing circle’ (dele-cirkel). Her de-
ler man sine oplevelser og tanker efter nattens 
hændelser, og de to guider svarer på spørgsmål 
eller kommenterer på det, der fortælles. Ligesom 
under ceremonien grines, grædes og undres der 
flittigt i rundkredsen under fortællingerne, og 
selvom hver deltager har forskellige oplevelser 
og formål, vil de alle kunne passe under begrebet 
selvudvikling.  

Men langt fra alle vælger at deltage i gruppece-
remonier, når de beslutter sig for at prøve psyke-
deliske stoffer til at arbejde med sig selv. Nogle 

vælger terapisessioner og forløb, som mest af 
alt minder om det, vi normalt forstår ved at gå til 
psykolog eller psykoterapeut, men hvor terapeu-
ten (som i disse tilfælde ofte er psykoterapeut) 
giver klienten MDMA, LSD eller psilocybinsvam-
pe (og nogle gange flere substanser på én gang) 
i starten af sessionen, som typisk varer et sted 
mellem fem timer og et døgns tid. Max, en pro-
fessionel sportsmand på 28 år, fortæller om sin 
oplevelse med MDMA-terapi som ”en måde at 
komme ind til de følelser, der ellers ikke er mulige 
at nå ind til”, og at stoffet fungerer som en slags 
sandhedsserum, der gør, ”at man ikke kan blive 
ved med at lyve overfor sig selv og sin terapeut”. 
Med andre ord: Stoffet tvinger en til at arbejde 
på de udfordringer, der er sværest, og som flere 
personer beskriver som dem, de ofte ellers vil-
le søge at undgå. Deltagere fra Ayahuasca-ce-
remonier fortæller ofte også, at det er stoffet – 
’Aya’ – der bestemmer, hvad de skal arbejde på, 
uanset hvad deres hensigter drejer sig om. Anne, 
en studerende og enlig mor på 29 år forklarer, 
at plantemedicinen Ayahuasca er intelligent og 
ved, hvad man som person kan klare eller er pa-
rat til at se: 

”Planten er forbundet til nogle ånder, som ved, 
hvad man har brug for og ikke har brug for. Det er 
meget større end ens eget intellekt og en selv, så 
det handler ikke altid om, hvad man selv synes, 
man skal arbejde på”. 

Louis, en 25-årig lærerstuderende, beskriver psi-
locybinsvampe som ”en lille psykolog, der kom-
mer frem i hjernen og fortæller dig, hvad du skal 
arbejde på”. Uanset hvilket af substanserne der 
er tale om, er det fælles for de fleste, der indtager 
det, at stoffet, og de konkrete omgivelser samt 
omstændigheder, de tager dem under, bidrager 
til nogle indsigter om selvet, som ellers var util-
gængelige for dem. 

Mikrodosering i hverdagen
Mikrodosering af psykedeliske stoffer i hverda-
gen adskiller sig på mange måder fra brugen af 
psykedeliske stoffer i større doser ved ceremo-
nier og terapisessioner, selvom stofferne og for-
målene ofte er de samme. Mikrodosering foregår 
ved at indtage cirka en tiendedel af et ’normalt 
trip’ med et par dages mellemrum i cirka to-tre 
måneder ad gangen. Dosen er så lille, at den 
næsten ikke kan mærkes, og indtages som re-
gel i forbindelse med daglige gøremål som for 
eksempel at gå på arbejde, studere eller være 
sammen med sin familie. Der mikrodoseres of- 17
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test LSD eller psilocybinsvampe, men nogle bru-
ger også andre stoffer. Som beskrevet i en kort 
artikel til KABS’ årsmagasin bruges mikrodose-
ring af nogle til at øge kreativiteten og produktivi-
teten, men bruges i høj grad også af mange til at 
mindske angst, depressive tilstande og for nog-
le også som en måde at afhjælpe for eksempel 
alkoholafhængighed (6). Louis, som har døjet 
med depression og ensomhed, forklarer, at 
bittesmå doser af svampe gør en forskel i 
hverdagen: ”Det hjælper virkelig. Alting bli-
ver lidt mere levende. Det er, som om mine 
øjne får lyst til opsøge ting på en måde, så de 
ikke føles så trivielle.” Han fastholder dog, at 
det ikke skyldes en rus, men nærmere en øget 
opmærksomhed og interesse i det, der sker om-
kring ham. At hverdagen og livet betyder noget 
igen. Christoffer, en 52-årig psykoterapeut, har 
fået sin mor til at mikrodosere svampe for at 
mindske den angst, som præger hendes hver-
dag. Han ser store forbedringer i hendes tilstand, 
men det har også kompliceret familierelationerne, 
idet søsteren er rasende over, at han har fået 
moderen til at tage stoffer.

Store indsigter og små adfærdsændringer
Som nævnt i artiklen så kan både psykedelisk 
mikrodosering og brugen af større doser ved 
ceremonier og terapisessioner forstås som te-
rapeutisk stofbrug, og selvom disse praksisser 
foregår på ret forskellige måder, er de ikke så 
forskellige, som de lader til. Der er nemlig man-
ge mennesker, som via de større doser får en 
indsigt, som de så vedligeholder og forstår ved 
hjælp af mikrodosering. For eksempel fortæller 
Carl, at han under en Ayahuasca-ceremoni ”så” 
sine indre organer, særligt tarmene og deres 
dårlige tilstand. Han havde længe døjet med ma-
vepine og generel utilpashed. Under ceremoni-
en oplevede han at finde ud af, at det var hans 
kost, der var noget galt med, og efterfølgende 
er han blevet veganer. Mikrodoseringen hjæl-
per ham med at holde fast i de nye kostvaner, 
for det er ikke altid lige let at lægge sit liv om. 
Både Anne og Max, som hver især har arbejdet 
på at overkomme (præstations)angst ved hjælp 
af henholdsvis Ayahuascaceremonier og MD-
MA-terapi, har begge fundet, at mikrodosering i 
hverdagen hjælper med til at turde tro på sig selv 
og være sig selv. Og Louis, som mikrodoserer 
svampe, tager indimellem store doser for at få 
nye indsigter om sig selv, som han kan arbejde 
på og fastholde i hverdagen med de små doser. 
For ham, som for mange andre, handler store og 

små doser i bund og grund om det samme, som 
med hans ord er: ”at søge efter en udrenselse af 
al den dårligdom, der er”. 

Et kritisk alternativ
Selvom jeg her kun har kunnet vise et lille udsnit 
af de indsigter og eksempler, der er kommet frem 
under min forskning og feltarbejde i forskellige 
psykedeliske miljøer i Danmark, så er noget af 
det, der er fælles for de fleste af de mennesker, 
der benytter sig af psykedeliske stoffer til tera-
pi eller selvudvikling, at de har store forventnin-
ger til den selvudvikling og selvforbedring, som 
de mener, at de psykedeliske stoffer kan sætte 
gang i eller hjælpe med. Det er tydeligt, at man-
ge i disse miljøer er spændte på at høre, hvad 
de medicinske forskere, der er ved at undersøge 
psykedeliske stoffers eventuelle virkning over-
for psykiatriske lidelser, konkluderer. Men det er 
endnu mere tydeligt, at de erfaringer, de selv gør 
sig, og de oplevelser, de har med psykedeliske 
stoffer, uanset om det er mikro- eller makrodo-
ser, næsten er endnu vigtigere. På mange måder 
foregår psykedelisk terapi og selvudvikling som 
et kritisk alternativ til de behandlingstilbud, der 
eksisterer indenfor sundhedssystemet. Psykede-
liske stoffer er sjældent det første, folk forsøger 
sig med. Mange har været i almindelig terapi af 
en slags, og nogle har endda taget antidepressiv 
medicin, mens andre på forhånd har fravalgt de 
officielt anerkendte behandlingsmuligheder. Net-
op forholdet til sundhedssystemet, blandt både 
facilitatorer (ceremoniguider, terapeuter m.m.) og 
ceremonideltagere, terapiklienter og hverdags-
brugere, er noget af det, som mit forskningspro-
jekt vil undersøge nærmere i den kommende tid. 
For der tegner sig et billede af, at brugen af psy-
kedeliske stoffer til terapi og selvudvikling i høj 
grad også tydeliggør nogle begrænsninger i mø-
det mellem sundhedssystemet og personer, der i 
forskellig grad kæmper med psykiske problemer.   
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Unges alkoholforbrug 
handler mere om 

fællesskab end om 
gruppepres

Hvis vi ønsker, at unge drikker mindre alkohol, skal vi forstå, at deres 
alkoholindtag først og fremmest handler om at finde måder at deltage i 

 – og bidrage til – fællesskabet, mere end det handler om gruppepres og at 
kunne sige nej. Nøglen til forandring ligger derfor i forventningsafstemning 

 de unge imellem.
AF VIBEKE A. FRANK, MARIA D. HEROLD OG JEANETT BJØNNESS 

Foto:Kimson Doan, Unsplash  



Vibeke A. Frank er antropolog og 
professor ved Center for Rusmiddel-
forskning

Selvom danske unge er kendt for deres store for-
brug af alkohol sammenlignet med andre unge 
i Europa, så er der i de senere år også tegn på, 
at stadig flere unge starter senere med at drikke 
alkohol, og at nogle drikker mindre eller er helt 
afholdende i perioder af deres ungdomsliv (1, 2). 
Eksisterende forskning peger dog samtidig på, at 
det for unge ikke altid er nemt at lade være med 
at drikke alkohol, hvis man er sammen med ven-
ner, der drikker, og indtil nu har forskningen oftest 
beskrevet dette som ’gruppepres’, dvs. at unge 
oplever, at de er nødt til eller føler sig presset 
til at drikke, selvom de egentlig ikke har lyst (3). 

I denne artikel, som er baseret på en forsknings-
undersøgelse med interviews med 140 unge i al-
deren 18-25 år, der alle har drukket alkohol inden 
for de sidste tre måneder op til undersøgelsen, vil 
vi imidlertid vise, at de unge føler det nødvendigt 
at give gode og rettidige begrundelser til hinan-
den, hvis de ikke ønsker at drikke alkohol. På den 
måde oplever de unge, vi interviewede, at det er 
muligt at ”bakke op om festen”, men uden at drikke 
(så meget), som de oplever, at det kan forven-
tes af dem af vennerne. Vi vil argumentere for, 
at hvis unge ønsker at sige nej til at drikke eller 
drikke mindre end deres kammerater, så hand-
ler dette ikke blot om, at de skal kunne modstå 
kammeraternes forventningspres, men mere om 
at kunne navigere i vennegruppen på en måde, 
så det sociale fællesskab i gruppen opretholdes 
og tilgodeses. Men hvordan gør man det? For at 
komme svaret på det spørgsmål nærmere skal vi 
først se nærmere på, hvilken rolle alkohol spiller 
for unges fællesskaber. 

Alle interviewcitater i det følgende er
anonymiserede. 

Alkohol spiller en væsentlig
rolle i mange unges liv. 
Rigtig mange sociale sammenhænge, som fx 
gymnasiefester, fredagsbarer, rusuger og fester 

i forbindelse med studiestart og byture med ven-
nerne, er præget af et ofte stort alkoholforbrug. 
Som en af vores unge interviewede siger: 

”Jeg tror ikke, du kan gå til en fest uden at drikke 
alkohol. Så er du enten mærkelig eller kedelig. 
Jeg gør det også selv, synes, at mine venner er 
kedelige, hvis de ikke drikker” (Pernille).

Herudover viser anden forskning også, at ven-
skaber og venskabsgrupper ofte bindes sammen 
af alkoholforbrug, og at alkohol fungerer som et 
slags værktøj, hvormed de unge opbygger og 
opretholder socialitet og intimitet blandt venner-
ne. Ved at drikke alkohol sammen med vennerne 
skabes en særlig stemning og særlige oplevelser, 
som giver en følelse af samhørighed og fælles-
skab. For de unge handler det at indtage alkohol 
således rigtig meget om at deltage i nogle særlige 
sociale sammenhænge sammen med andre 
unge, men også om at knytte bånd og opbygge 
venskaber. I den forbindelse lagde de unge, vi  
interviewede, især vægt på, hvor vigtigt det er 
at ’drikke på det samme niveau’. At drikke på 
niveau betyder, at man hverken drikker mere 
eller mindre end vennerne, og at man dermed 
er med til at skabe netop samhørighed, fælles-
skab og venskab. Troels og Sarah forklarer det 
sådan her: 

”Det er vigtigt, at man er i det samme humør, og 
jeg synes, vi er rigtig gode til at være det. Vi er 
enten lidt fulde eller helt visne” (Troels).

”Hvis du ikke drikker, så kan du ikke deltage på 
den samme måde. De andre opnår et helt andet 
niveau, som er uden for din rækkevidde [når du 
ikke drikker]” (Sarah).

Det er altså ikke blot det at drikke, der er vigtigt, 
men især at man drikker på en bestemt måde, 
bliver mere eller mindre fulde på den samme 
måde, og dermed i fællesskab bidrager til den 
særlige stemning, der opstår til festen. Helt kon-
kret oplever de unge det som vigtigt, at man kan 
have det sjovt sammen, at man deler den samme 
form for humor, griner af de samme vittigheder 
og generelt løsner op og ofte også gør lidt skøre 
ting sammen – hvilket er noget, der i særlig grad 
bliver muligt, når man drikker sammen. Max be-
skriver fx, at det kan være okay ikke ’at være på 
niveau’ først på aftenen, men at det bliver mere 
og mere vigtigt, som festen skrider frem:

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

Jeanett Bjønness er antropolog og lek-
tor ved Center for Rusmiddelforskning
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”I begyndelsen af aftenen er det okay. Men senere 
føler du dig en smule som en outsider. Fordi på 
det tidspunkt er vi almindeligvis på det samme 
niveau, har det samme udgangspunkt og tænker, 
at de samme ting er sjove. Når du ikke har druk-
ket, synes du ikke, det er sjovt eller ’cool’” (Max). 

Via et ’fælles’ alkoholbrug til festen skaber de 
unge altså en særlig ’fælles’ stemning, og der-
med skabes en følelse af samhørighed med og 
blandt vennerne. Denne samhørighedsfølelse 
er, som Max understreger, sværere at opleve og 
deltage i, hvis man ikke selv drikker. Men hvad 
så, hvis man ikke har lyst til at drikke alkohol i en 
periode eller bare en enkelt aften, men samtidig 
ønsker at deltage i vennernes fest – og i ven-
skabsgruppen mere overordnet? 

Hvordan forklarer du dine venner,
 at du ikke drikker i aften?
Langt de fleste unge i vores undersøgelse havde 
erfaring med at ’tage fri fra alkohol’ og samtidig 
være med i byen eller til fest med vennerne. Men 
de unge understregede, at det at vælge alko-
hol fra krævede en forklaring, som fx Ole siger: 

”Det er normalt at drikke, når du går ud, og det 
er normalt at drikke en hel del. Så hvis du siger: 
”Jeg har ikke lyst til at drikke i aften”, så vil folk 
have en forklaring på, hvorfor du ikke gør, som 
de gør” (Ole). 

Citatet viser, at når man ikke drikker alkohol, 
kan det betragtes som også at sige nej til fælles-
skabet og vennerne. Og dette kræver forklaring. 
Nogle af de legitime forklaringer på ikke at drik-
ke en aften vedrørte de unges hverdagsliv med 
skole, job, uddannelse, familie og sport. Det 
at skulle balancere hverdagslivets forpligtelser 
med dét at gå ud og drikke blev fremhævet som 
acceptable forklaringer. Signe siger fx: 

”Danske unge drikker meget. Det har jeg ikke et 
problem med. Jeg skal bare indimellem forklare 
mig selv og bruge undskyldninger for ikke at 
drikke, som fx ’jeg skal tidligt op’ eller ’jeg har en 
aftale’ eller noget i den stil” (Signe).

Skal man tidligt op og arbejde eller spille fod-
bold søndag, er det ofte en gyldig og acceptabel 
forklaring på ikke at drikke lørdag aften. Den for-
klaring, som de unge nævnte flest gange, var, 
at de var i bil og skulle køre hjem. Dette gælder 
ikke kun unge, som bor på landet, og som har 
brug for en ædru chauffør for at kunne komme 

hjem. Også unge fra større byer fremhævede 
kørsel som en fuldt ud legitim forklaring på ikke 
at drikke. Fx siger Sandra: 
”Jeg vil hellere sige, at jeg er i bil og skal køre 
hjem. Det lukker enhver diskussion. Du drikker 
ikke, og det bliver accepteret fuldt ud” (Sandra).

Men selvom det at være i bil er en legitim forkla-
ring, så skal forklaringen samtidig ’times’ og altså 
leveres på det rigtige tidspunkt. Andrea forklarer: 
”Lad os sige, at jeg holder fest, og min veninde 
kommer tre timer for sent. Jeg er allerede lidt 
småberuset, og hun siger så: ”Jeg skal køre 
hjem, så jeg kan ikke drikke”. Så vil jeg sådan 
blive: ”Hey, jeg havde set frem til at se dig og blive 
fulde sammen!” Men sådan ville jeg ikke blive, 
hvis hun havde sagt fra starten, at hun ikke kunne 
drikke, og jeg endnu ikke var blevet lidt småberu-
set” (Andrea). 

Legitime og acceptable forklaringer på ikke at  
drikke skal altså forklares på forhånd. Ikke 
at drikke må afstemmes med de (ofte usagte) 
 forventninger, der er mellem venner til, hvad 
en god fest eller bytur indebærer: at drikke, så 
man er på ’samme niveau’, og blive fulde på den  
samme måde. 

En anden strategi, som var vigtig for de unge, er 
at ’drikke lidt mindre’, end de plejer, men uden 
at italesætte det, for derved at opretholde (ideen 
om) at ’drikke på samme niveau’ og således for-
blive en del af drikkefællesskabet med vennerne. 
De unges strategier inkluderede blandt andet at 
drikke vand mellem hver øl eller ikke at drikke 
hele deres øl, men at stille den et sted halvtom 
eller hælde resten ud, så det så ud, som om de 
havde drukket det samme som deres venner. 
Som Zita fx siger:

”Du undgår virkelig mange spørgsmål og mærke-
lige kommentarer på den måde” (Zita). 

De unges begrundelser for at bruge disse strate-
gier var primært drevet at et ønske om at undgå 
at skulle forklare, hvorfor de ikke drak, og at give 
et indtryk af, at de levede op til forventningen om, 
at alle drikker på samme niveau. 

Har du aftalt med vennerne,
hvor meget du drikker i aften? 
Langt de fleste danske unge har erfaring med at 
drikke alkohol og har oplevet, hvordan alkohol er 
med til at skabe fællesskaber, samhørighed og 
venskaber. Vores undersøgelse viser, at en god 22
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aften, for mange af de unge, indebærer at ’drikke 
på niveau’ sammen med vennerne, og at man-
ge unge ser frem til at gøre dette. Dermed bli-
ver alkohol også en bred fællesskabsskabende 
referenceramme for unge. At drikke alkohol sam-
men er med andre ord noget, som de fleste unge 
kan være med til og mødes om uden specifikke 
kompetencer. Rigtig mange af de unge, vi inter-
viewede, ’brugte’ netop alkohol på denne måde 
og syntes, det var sjovt at drikke sammen med 
vennerne; også de unge, der af og til hellere var 
fri for at drikke eller valgte at drikke mindre (vi 
skal her huske på, at vi ikke interviewede unge, 
som aldrig drak alkohol). De unge var derfor me-
get optagede af, hvordan det at drikke alkohol var 
en del af det at tilhøre bestemte venskabs- og 
kammeratskabsgrupper. Ud fra det perspektiv 
kan den udbredte forventning blandt de unge 
om at drikke ’på niveau’ ikke nødvendigvis eller 
entydigt ses som et (gruppe-)pres. Og det bliver 
samtidigt misvisende, hvis ’pres’ forstås, som at 
et ungt menneske presses til at drikke af hans/
hendes ”dårlige” kammerater. Det er en meget 
mere kompliceret proces at sige ja og nej til alko-
hol for de unge, fordi det at drikke alkohol også 
cementerer venskaber og fællesskaber. Et nej til 
at drikke kan opfattes som ikke blot et nej til at 
drikke, men som et nej til at deltage i – og bidrage 
til – fællesskabet. Netop derfor må de unge for-
klare sig, hvis de ikke drikker, eller hvis de drikker 
mindre end deres kammerater. 

Har vi et ønske om at hjælpe unge til at drikke 
mindre, eller at det bliver mere accepteret 
ikke at drikke, så må vi altså have fælles-
skabet og samhørigheden, som alkoholen 
skaber, in mente. I lyset af dette skal vi, som 
voksne, undgå at tale om ’gruppepres’, da det-
te begreb både sætter den enkelte unge i en 
passiv position i relation til vennerne og sam-
tidig stiller vennerne i et dårligt lys. I sted- 
et for kan vi fx spørge: ”Har du aftalt med 
vennerne, hvor meget du/I drikker i aften?” 

På samme vis bør vi udvikle forebyggelsesind- 
satser, der tager udgangspunkt i de unges ønsker 
om og oplevelser af fællesskab og ikke i, at de ’bare’ 
skal sige nej til alkohol. Måske vil dette hjælpe 
både de unge, som ønsker at drikke mindre eller 
slet ikke ønsker at drikke, men også de unge, som 
drikker alene for at blive fulde. Målet må være at 
hjælpe unge med at udvide eller ændre ideen om 
’at drikke på niveau’ som grundlag for deltagelse 
i fællesskabet med vennerne.  

Referencer:

1) Frank, V.A., M.D. Herold, S. Schrøder, J. 
Bjønness & G. Hunt (2020). Legitimizing and 
negotiating abstinence: Young adults’ narratives 
about practicing situational and long term 
abstinence in Denmark. International Journal of 
Drug Policy, 81: 1-8. 
 
2) Larm P., M., Livingston, J., Svensson, H., 
Leifman & J. Raninen (2018). The increased 
trend of non-drinking in adolescence: The role 
of parental monitoring and attitudes towards 
offspring drinking. Drug and Alcohol Review, 
37: 34-41 
 
3) Herold M. & T.F. Søgaard (2019). Disturbing 
the ’spoiled-unspoiled’ binary: Performances of 
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friendship narratives. Addiction Research and 
Theory, 27: 226-234.
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”Hvis man vil være mere 
med i fællesskabet, så 

drikker man”: 
Traditioner motiverer 

unge til at drikke 
alkohol, når de starter 

på gymnasiet. 
Mange unges alkoholforbrug stiger, når de begynder på gymnasiet. Alkoholen 

spiller en afgørende rolle i traditioner og fortællinger om gymnasiernes 
introforløb, som gør det svært og socialt risikabelt for de unge at vælge de 

høje promiller fra i overgangen fra grundskolen til det nye gymnasieliv. 

AF NYNNE JOHANNE SAHL FREDERIKSEN & MARIA KRISTINE HAGELSKÆR MEYER

Nynne Johanne Sahl Frederiksen er 
antropolog og seniorprojektleder i 
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens 
alkoholindsats ’Fuld af liv’.

Maria Kristine Hagelskær Meyer er kandi-
dat i folkesundhedsvidenskab og analyse- 
konsulent i Kræftens Bekæmpelse og 
TrygFondens alkoholindsats ’Fuld af liv’.





Danske unges alkoholvaner fylder ofte i medierne, 
når der er studiestart på ungdomsuddannelserne. 
Vi har hørt det mange gange før: ”Danske unge 
er europamestre i druk”. Og der er da også grund 
til bekymring. Ca. hver fjerde pige og hver tredje 
dreng i gymnasiet svarer, at de har drukket 
fem genstande eller mere ved samme lejlighed 
mindst fire gange inden for den seneste måned. 
Igennem den samlede gymnasietid drikker en 
gennemsnitlig kvindelig gymnasieelev 9,2 gen-
stande om ugen, mens en mandlig gymnasieelev 
kommer op på 12,9 genstande ugentligt. Kun 11 
% af danske gymnasieelever angiver, at de aldrig 
drikker alkohol (1). Det er et langt højere forbrug 
end det, vi ser i udskolingsårene i grundskolen, 
hvor kun 18 % af de 15-årige piger og 26 % af 
de 15-årige drenge angiver at have et ugentligt 
alkoholforbrug (2).

Fokus på overgangen
Hvilken funktion udgør de høje promiller i over-
gangen fra grundskolen til gymnasiet? Og hvor-
dan oplever de unge selv mødet med en ny 
fest- og alkoholkultur? Vi har dykket ned i disse 
spørgsmål i en undersøgelse, hvor vi fulgte 12 
unge fra slutningen af 9. klasse og frem til et 
halvt år inde i 1. g. De 12 unge bestod af seks 
drenge og seks piger. Ved undersøgelsens start 
gik de alle i 9. klasse på forskellige skoler i Stor-
københavn. Ved undersøgelsens slutning gik de 
alle i 1.g på forskellige almene gymnasier.

Gymnasiestarten som afgørende
livsovergang
August* på 16 år beskriver sig selv som lidt genert 
og tilbageholdende, da vi møder ham, mens han 
stadig går i 9. klasse. Han er dog samtidig meget 
social og ses med venner hver weekend. August 
begyndte at drikke alkohol i 8. klasse, men kort 
inden vores første møde havde han besluttet sig 
for, at han ville stoppe med at drikke. Han be-
skrev alkoholen som en god ven, der hjalp ham 
med selvtilliden og gjorde det nemmere at møde 
nye mennesker, men også som en ven, han ikke 
længere følte, at han havde brug for. August 
fortæller om kombinationen af forventninger og 
nervøsitet ifm. gymnasiestarten: ”Jeg glæder mig 
helt vildt til en ny start på livet. For nu har man 
sluttet et kapitel med folkeskolen, og nu kan man 
starte på en frisk med ny omgangskreds, nyt ry 
og et nyt fagligt niveau (…) Jeg kunne nok godt 
være lidt nervøs for, at folk vil dømme mig for, at 
jeg ikke drikker. Men så må jeg jo bare vise dem, 
at jeg stadig er sjov, selvom jeg ikke drikker, og 
er en meget federe person uden (…) Jeg er mest 

nervøs for introugen og så introfesten. Den siger 
lidt om, hvem du er, og hvilke mennesker man 
måske kommer til at gå med. Den er meget afgø-
rende. Og det ved jeg, fordi jeg har andre venner, 
der går på gymnasiet. De siger, at det er virkelig 
vigtigt. Det er i introugen, at man får skabt, hvem 
man er. Man kan selvfølgelig godt møde andre 
mennesker i løbet af tiden, men den første tid si-
ger lidt om, hvem man er (…) På gymnasiet går 
man nok også lidt op i det sociale ry. Hvis man 
gør noget dumt til en fest, så er det tit, man kom-
mer til at høre for det. Det kunne jeg godt være 
nervøs for, fordi så det med en ny start og et nyt 
ry, det går lidt i vasken. Så på en eller anden 
måde er der også lidt pres der.”

August og de andre unge, vi talte med, så gym-
nasiestarten som en afgørende livsovergang 
med mulighed for at redefinere sig selv i en ny 
social kontekst, hvor folk ikke kendte dem el-
ler havde forudindtagede meninger om deres 
sociale status. Den nye start var en mulighed for 
at komme af med rolletildelinger som ’stille’ eller 
’kedelig’, som måske havde fulgt én i folkeskolen. 
Men den rene sociale tavle var også et stort pres, 
hvor indtagelsen af alkohol og håndteringen af 
ens beruselse blev helt centralt for spørgsmålet 
om, hvorvidt man formåede at skabe sig en efter- 
tragtet social position i løbet af introperioden.

Overgangsritualer i dansk kultur
Inden for antropologien er studiet af ritualer en 
klassisk disciplin, som især antropologerne 
Arnold van Gennep og Victor Turner har teo-
retiseret omkring. Van Gennep og Turner interes-
serede sig især for overgangsritualer, som 
knytter sig til forandringer i social status eller 
livsovergange. Hvilke begivenheder, som anses 
for vigtige, varierer fra kultur til kultur, men fælles 
er, at et overgangsritual typisk har til funktion at 
anerkende personers eller gruppers nye sociale 
status (3,4). I Danmark har vi tradition for at 
markere rituelle livsovergange med alkohol. 
Til konfirmationer, bryllupper og begravelser 
m.v. bliver der typisk serveret alkohol, og den 
nye status skåles ind. Derfor er det heller ikke 
underligt, at unge i Danmark bruger alkohol som 
led i traditioner og ritualer i forbindelse med gym-
nasiestarten, som er en vigtig overgang i deres liv. 
De unge er kulturelt påvirket til samme adfærd. 

Traditioner med alkohol som
drivkraft i introperioden
Da vi igen mødte August og de andre unge, vi talte 
med som led i undersøgelsen, et halvt år inde i 

*August er et 
pseudonym. De 

unge, som deltog i 
undersøgelsen, er 
anonymiseret med 

nye navne, og identi-
ficerbare elementer i 

citater er ændret eller 
udeladt. 
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“   ... vi mister alt på de ti 
minutter, hvor vi får 
at vide, at de lukker 
alt ned.”

 



Model over et klassisk overgangsrituals faser.  
Tegnet af Nynne Johanne Sahl Frederiksen
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1. g, kunne de berette om mange forskellige tra-
ditioner fra deres forskellige gymnasier ifm. intro-
perioden. Flere af traditionerne indeholdt ritua-
ler, som fulgte et fast handlingsforløb år efter år, 
hvor de ældre elever initierede de yngre. Der var 
traditionsrige introfester, forfester, fredagsbarer, 
drukspil, den berygtede fest i Dyrehaven og de 
omdiskuterede puttemiddage, hvor elever fra 3. 
g inviterer udvalgte elever (ofte af det modsatte 
køn) fra 1. g til en middag, hvor forskellige ritualer 
udspiller sig. Der var også traditioner omkring, at 
1. g’erne skulle købe alkohol til 2. og 3. g’erne til 
introfesten, at 1. g’ere skulle smides i vandet, at 
1. g’ere blev tegnet på til første skoledag, at 1. 
g’ere skulle have særligt tøj på til introfesten, at 1. 
g’ere blev ’straffet’ med shots, hvis de ikke gjor-
de, som tutorerne sagde, m.v. Fælles for mange 
af traditionerne var, at alkoholen spillede en 
central rolle, og at det var svært at deltage, 
hvis man ikke drak. 

Det er dog også vigtigt at understrege, at ingen 
af de unge, vi talte med, gav udtryk for, at de følte 
sig direkte presset til at drikke alkohol af de ældre 
elever. De oplevede heller ikke traditionerne som 
ubehagelige. Omvendt var det faktisk noget, de 
glædede sig til. De unge i undersøgelsen havde 
hørt historier om, hvordan gymnasietiden starter, 
både fra venner, ældre søskende og forældre. 
Nogle traditioner frygtede de måske mere end 
andre, men de ønskede heller ikke at gå glip af 
det, idet de følte, at hvis de ikke havde gennem-
gået traditionerne og derved kunne snakke med 
om det som et overstået kapital i resten af deres 
gymnasietid – og sågar voksenliv – så havde de 
ikke fået den fulde oplevelse med. 

Ved klassiske overgangsritualer taler antropolo-
gerne Van Gennep og Turner om tre faser: sepa-
ration, liminalitet (mellemfasen/overgangsfasen, 
red.) og inkorporation (3,4). Ud fra denne optik 
kan man også betragte traditionerne og ritualer-
ne i gymnasiernes introperiode.

Separation: Når de unge indgår i introperiodens 
fester, markeres de som en særlig gruppe i kraft 
af deres status som 1. g’ere. De adskilles fra 2. 
og 3. g’erne ved f.eks. at iklæde sig udklædning 
for at markere, at det er dem, som er novicerne, 
der skal indvies.

Liminalitet: Når unge bliver påvirket af alkohol, 
ser vi, at de normale sociale regler er ophævet, 
og man kan opføre sig anderledes og vildere. 
Pludselig er det tilladt at tegne på hinandens 

tøj, danse på bordene og tage kontakt til en sød 
pige eller dreng, som man måske ellers ikke 
ville turde. Der kan opstå en følelse af såkaldt 
’communitas’ – et udtryk, som Victor Turner 
bruger – mellem de unge, dvs. en oplevelse af 
intens samhørighed og fællesskab (4).

Inkorporation: Når introperioden er slut, og den 
normale hverdag genopstår på gymnasierne, så 
lever fortællingerne om festerne og traditionerne 
videre som en del af unges skabelsesberetning 
om, hvordan de blev indviet som gymnasieelever. 
Det bliver en slags krigshistorier, som de kan 
mindes sammen med deres nye gymnasieven-
ner, og dermed inkorporeres den nye status i de-
res nye hverdag. Derudover glædede de unge i 
undersøgelsen sig også til året efter, hvor det var 
dem, der skulle være ’de store’ og indvie de nye 
1. g’ere.

Et subtilt, men massivt kulturelt drikkepres
Og hvordan gik det så med August, som egentlig 
ikke ønskede at drikke alkohol?

”Lige da jeg startede, drak jeg ikke så meget, 
men jo længere hen vi kom, og jo flere fester jeg 
kom til, jo sværere var det. Jeg begyndte lige så 
stille at drikke igen, og jeg begyndte egentlig at 
drikke ret meget, fordi der måske var to fester 
hver weekend. Så der har alkoholen her i gymna-
siet været lidt svær at sige nej til, fordi du er der, 
og du er med i det, der sker (…) Men det er ikke, 
fordi man føler sig tvunget til det. Man begynder 
lige så stille, uden at man bemærker det, og så 
lige pludselig så drikker du igen. Det har været 
for svært at lade helt være. Der er det sådan, at 
hvis man vil være mere med i fællesskabet, så 
drikker man. Jeg var genert, så jeg følte, at det 
var en måde, jeg nemmere kunne komme ind 
på folk på. Sidst sagde jeg, at alkohol egentlig 
er ens ven, fordi det fjerner lidt den der barriere 
med, at det er svært at snakke sammen. Så den 
ven brugte jeg også lidt i starten til at komme ind 
på folk (…) Der er ikke noget gruppepres over- 
hovedet, og man kan sagtens være med, selv-
om du er ædru. Men der er simpelthen så mange 
arrangementer og fester, og du føler, at når du 
kommer til de her fester, så skal du være med.”

Hvis man ser på gymnasiestarten ud fra et over-
gangsperspektiv, så bliver det tydeligt, at det 
er svært at fravælge alkohol, hvis man vil være 
med i det sociale fællesskab. Og når den socia-
le anerkendelse er et så vigtigt succeskriterium 
for August og de andre unge i undersøgelsen, 29
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så kan traditionerne være en essentiel del af for- 
klaringen på, hvorfor unges alkoholforbrug stiger 
i forbindelse med gymnasiestart. Traditionerne 
og ritualerne bliver en inklusionsmekanisme, 
hvor alkoholen er et vigtigt redskab til at skabe 
sammenhold, give mod til at møde nye menne-
sker og endda give én en valid undskyldning, 
hvis man kommer til at træde ved siden af so-
cialt. Hvis man ikke ønsker at drikke, så kræver 
det en stor portion selvtillid og mod at sige fra, 
da det kan opfattes som en afvisning af fælles-
skabet. Det kunne i de unges øjne være meget 
socialt risikabelt. De unge, vi talte med, havde 
kendskab til andre unge, som ikke drak alkohol i 
introperioden. De blev typisk beskrevet som i to 
lejre: dem, som var lidt uden for socialt og ikke 
deltog i så mange fester, og så de få unge, som 
havde en uforklarlig energi og stor selvtillid, så 
de formåede at indgå i fællesskabet og deltage i 
festerne uden at drikke.

Ud fra det, de unge fortalte os om deres gym-
nasiestart, fremstår drikkepresset massivt, 
men dog stadig subtilt og indirekte. Alkoholen 
var ikke en stor del af det officielle intropro-
gram fra gymnasiernes side, og tutorerne pres-
sede sjældent direkte de nye elever til druk. 
Drikkepresset er langt mere subtilt end  
direkte pres og indlejret i de årelange tradi- 
tioner, som de unge oftest mødte i private 
arenaer uden for skolens regi. Alkoholen 
 blev således ikke oplevet som et pres, men 
nærmere som en invitation ind i det sociale 
fællesskab, som de unge ikke havde lyst til  
at afvise.

Der er flere faktorer, som bidrager til, at alkohol-
forbruget stiger i overgangen fra grundskolen til 
gymnasiet. Dels bliver det lovligt for unge at købe 
alkohol, når de fylder 16 år, forældres rolle svækkes 
efter 9. klasse, og gymnasierne har også et an-
svar ift. alkoholudskænkning til mindreårige. Men 
vi må også se på, hvor indlejret alkohol er i de tra-
ditioner og ritualer, som er med til at konstituere 
de unges overgang til et nyt socialt liv. Dette er 
ikke kun et problem på gymnasierne, men også 
en kulturel adfærd, som unge har lært af voksnes 
overgangsfejringer. Vi bør derfor arbejde med 
kulturelle adfærdsændringer i alle aldersgrupper, 
så vi kan få sundere rammer og bedre sociale 
vaner, når vi fejrer livsovergange.
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Fuld af liv

Fuld af liv-indsatsen er et projektsamarbejde 
mellem Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Indsatsen skal bidrage til at udsætte alkoholde-
buten, reducere alkoholindtaget og skabe en 
sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.

Fuld af liv er en flerstrenget indsats, hvor der 
både laves mediekampagner, undervisningsma-
terialer, events, analyser og monitoreringer over 
den danske alkoholkultur m.m.

Se mere på www.fuldafliv.dk
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Kunstnere, journalister og andre i formidlende professioner  
arbejder til dagligt med at bringe historier til verden om menne-
sker, samfundet og livet. Men beretninger fra deres personlige 
liv kan også ofte vække refleksion, genkendelighed og gen-
klang hos mange. Artikelserien ’Kendte liv’ – som tidligere hed 
’Stemmer fra Siden’ – har fokus på offentligt kendte personer, 
som har det til fælles med hinanden og mange andre, at de på 
nært hold kender til, hvordan et problematisk forbrug af rus-
midler kan påvirke livet.

KENDTE LIV: 
INTERVIEW MED 
PELLE HVENEGAARD
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”Det er svært at 
finde sig selv, når 

alle mennesker hele 
tiden kigger på en”

Forfatter og tv-vært Pelle Hvenegaard blev verdenskendt som skuespiller 
som teenager. Forventningspresset, der fulgte med berømmelsen, blev en 

mangeårig følgesvend, der næsten knækkede ham. 

AF KARINA LUISE ANDERSEN

Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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’Pelle Erobreren’ fra 1987 er en film, de fleste 
danskere kender. Den handler om drengen Pelle, 
der sammen med ’Lassefar’ prøver at overleve 
under fattige kår som løsarbejdere på en stor 
gård i 1800-tallet. Filmen er instrueret af Bille 
August og har store skuespillernavne som Max 
von Sydow og Erik Paaske på rollelisten. Den 
vandt flere priser, blandt andet Guldpalmen ved 
filmfestivalen i Cannes. Også hovedrollen, som 
blev spillet af den unge Pelle Hvenegaard, blev 
rost til skyerne, og Pelle modtog bl.a. prisen 
for bedste unge skuespiller ved European  
Film Awards.

”Jeg var 10 år, da vi startede med at lave filmen, 
og da vi så var færdige, tænkte jeg bare på det 
som et lille eventyr og var egentlig bare glad for 
at være tilbage i skolen. Da filmen så kommer ud, 
er jeg i mine tidlige teenageår. Jeg bliver pludse-
lig ekstremt kendt, fordi filmen bliver så stor en 
succes. Der tager livet en drejning for mig, og 
alting begynder at blive svært,” fortæller Pelle 
Hvenegaard og fortsætter:

”Som teenager spørger man jo sig selv: ”Hvem 
hulan er jeg? Hvad skal jeg i mit liv? Hvad gør 
mig glad? Hvad gør mig ked af det?” Og man har 
brug for at prøve nogle ting af og dumme sig og 
så prøve noget andet. Og det kan være enormt 
svært at finde sig selv, når alle mennesker hele 
tiden kigger på en, fordi man er blevet et kendt 
ansigt. Jeg blev enormt opmærksom på, hvad 
folk mon tænkte om mig. Jeg følte, jeg blev 
frarøvet det der rum med ro og plads til, at jeg 
kunne finde mig selv.”

Berømmelse er ikke for børn
Pelle Hvenegaard kalder berømmelse for en 
mærkelig størrelse, som giver en masse aner-
kendelse, men den anerkendelse kommer aldrig 
til at handle om, hvem du er som menneske, 
men har i stedet fokus på, hvad du kan præstere. 

”Berømmelse kan jo være rigtig fint på bag-
grund af et levet liv og noget, man selv har 
skabt. Men for tidlig berømmelse er noget 
møg, faktisk noget rigtigt, rigtigt møg,” siger 
Pelle og uddyber: 

”Jeg var i virkeligheden bare en dreng, som syn-
tes, at det lød sjovt at prøve at spille skuespil, og 
nu var jeg pludselig som 13-årig blevet udråbt til 
at være Europas bedste unge skuespiller, og jeg 
havde jo kun lavet én film og så et teaterstykke 
på fritidshjemmet. Og det føltes som et vanvittigt 

pres, for hvordan kunne jeg leve op til det, når jeg 
ikke engang følte mig som en skuespiller? Jeg fik 
aldrig rigtigt chancen for at mærke efter, om det 
egentlig var skuespillervejen, jeg havde lyst til. 
Og når man ikke har en identitet, men har oplevet 
at have haft en rolle i livet, som alle anerkendte 
dig for, så kan det godt være, at det i virkelig-
heden var den anerkendelse, jeg søgte igen, da 
jeg som voksen besluttede at forsøge mig med 
skuespillet som en karrierevej. Men det er svært 
at sige, hvad der var hvad.” 

Da Pelle Hvenegaard var i starten af tyverne, tog 
han til Hollywood, og der opstod gode muligheder 
for, at han kunne skabe sig en karriere. 
Herhjemme fik han også roste roller i bl.a. filmen 
’På fremmed mark’, som også havde Nikolaj 
Coster-Waldau på rollelisten. Men mens han 
befandt sig i USA, tog de depressive tanker, han 
allerede havde oplevet som teenager, til i styrke, 
og mørket i hans sind blev så altoverskyggende, 
at han overvejede at tage sit eget liv. 

”Da jeg en dag er ude at køre bil, overvejer jeg 
seriøst at køre ud over en skrænt. Men jeg træder 
på bremsen og gør det ikke. Det skyldes nok, at 
jeg inderst inde ved, at jeg har et solidt fundament 
at stå på med en god familie og gode venner. 
Jeg beslutter at tage hjem til Danmark, fordi jeg 
kunne mærke, at der var noget rivravruskende 
galt med mig. Også selvom jeg faktisk havde 
fået sparket dørene ind [til Hollywood, red.]. 
Men igen var udfordringen, at jeg blev i tvivl, om 
jeg kunne leve op til det. Jeg havde hverken et 
personligt eller et arbejdsmæssigt selvværd,”  
fortæller Pelle.

Mænd forventes at kunne klare sig selv
Gennem sine teenageår og i tyverne havde 
Pelle Hvenegaard brugt alkohol til at få selvtillid 
sammen med det, han kalder ”en falsk følelse 
af selvværd”. Alkoholen føltes dermed som 
en åbning til at kunne overleve alle de mørke 
følelser, han mærkede. 

”I Danmark drikker unge jo, og det er meget nemt 
at hoppe med på den vogn, når man har det 
svært. Da jeg kom hjem fra USA, begyndte jeg at 
læse til journalist og blev skilt fra min daværende 
kone – og ja, der skete alt muligt. Og der sad 
jeg ligesom på et lejet loftsværelse i Odense 
og gik på et studie sammen med nogle, der var 
fem år yngre end mig og var naive, og i en by, 
der grundlæggende ikke sagde mig noget, og 
kiggede tilbage på, at jeg et år tidligere havde 34
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Pelle Hvenegaard og Max von Sydow i ’Pelle Eroberen` 
Foto: Rolf Konow / Ritzau Scanpix



en masse ting, der kørte for mig. Og nu sad jeg 
bare der, fordi jeg havde revet alt op med rode og 
skulle starte forfra. Og der var jeg virkelig ved at 
knække,” fortæller Pelle og fortsætter: 

”Jeg drak ad helvede til, og når man er et menne-
ske i total opløsning, der står på et diskoteksgulv 
i Odense i netundertrøje med en nihalet pisk i 
den ene hånd og en guldbajer i den anden og 
råber, at alle er nogle fucking idioter, så er det 
enormt ensomt, at ingen ser, hvor svært man 
har det. Og så føles livet ligegyldigt. Jeg havde 
grundlæggende bare ikke lyst til at leve, fordi det 
var for svært, og jeg ikke følte, at jeg var vellykket 
som menneske.” 

To oplevelser ender med at være afgørende for, 
at Pelle ikke endte med at opgive hverken sin 
uddannelse eller livet i det hele taget. Den ene 
var med hans bankrådgiver, som han tilfældigt 
stødte ind i en dag på Kongens Nytorv i Køben-
havn, og som fik ham overbevist om, at det var 
vigtigt for hans egen skyld, at han færdiggjorde 
sit studie. Den anden oplevelse er, da en studie-
kammerat, uden at Pelle ved det, har lagt mærke 
til, at Pelle har det skidt, og studiekammeraten 
vælger at skrive Pelles navn som medforfatter 
på sin egen opgave, så Pelle kan fortsætte på 
journaliststudiet. 

”At de her to mennesker virkelig ”så” mig, havde 
utrolig betydning. For jeg har måske altid virket 
på andre som én, der kunne klare alting og hav-
de rigtig mange ting kørende for mig. De fleste 
kunne ikke se, at her var et menneske i fuldstæn-
dig opløsning. Så det betød alverden at blive set, 
og at de rakte hånden ud til mig. Så jeg beslut-
tede mig for, at jeg måtte handle, for jeg har altid 
været god til at handle mig ud af ting.”

Pelle kontakter en psykiater ved en studenter-
rådgivning, hvor man kunne få gratis konsulta- 
tioner. Han havde ikke penge til selv at betale 
for terapi, for med egne ord havde han ”drukket 
alle sine penge op”. Besøgene hos psykiateren 
var dog ikke nogen succes. Psykiateren virkede  
fascineret af Pelles spændende liv, og han for-
stod ikke, at Pelle netop havde brug for at blive 
set som menneske, ikke som berømthed. 

”Jeg fortalte ham om mit liv, og så sagde han: 
”Ej, hvor er det dog spændende”, og så kunne 
jeg bare mærke, at det kunne jeg simpelthen ikke 
bruge til noget. Det kan godt være, at han syn-
tes, det var spændende, men jeg var fuldstændig 

revet midt over. Hvis han ikke kunne se det, så 
kunne jeg jo ikke bruge ham til noget,” fortæller 
Pelle. Han gav dog ikke op, men fandt i stedet 
en psykolog, som han fik tillid til, og som var en 
stor hjælp for ham. Psykologen konstaterede, at 
Pelle højst sandsynligt havde været ramt af en 
depression. 

Pelle fortæller, at det at bede om hjælp og at 
tale om sine følelser var en overvindelse, som 
også havde at gøre med, at man som mand 
forventes at kunne klare sig selv på godt og 
ondt. Og grundlæggende mener Pelle også, at 
selvom han selv er meget opmærksom på at hol-
de øje med, om andre mennesker har brug for 
hjælp, uden at de selv behøver bede om det, så 
var det hans eget ansvar at bede om hjælp. Han 
kunne ikke forvente, at andre skulle kunne se, at 
han havde det så svært. 

”Det sjove er, at min far og stedmor begge er 
psykologer, og min mor har undervist i psykologi, 
så det har heldigvis ikke været fremmed for mig, 
at mennesker kan have brug for psykologhjælp. 
Men alligevel kan jeg jo godt genkende min far i 
mig selv som mand på den måde, at selvom vi 
har haft en god, solid familiebase, hvor der var 
plads til at have det svært, så har han også altid 
gerne villet klare sig selv.  Der skabes alligevel 
socialiseringsmønstre, som påvirker én. Mange 
mænd ligger nok under for en forestilling om, at 
det er svagt af en mand at bede om hjælp, og at 
rigtige mænd klarer sig selv.”

At dele ud af sig selv
Pelle Hvenegaard endte med at føle det som en 
stor lettelse at droppe hele tanken om at blive 
skuespiller, og han færdiggjorde sin uddannelse 
som journalist. I dag ernærer han sig som tv-
vært og forfatter. Han har blandt andet skrevet 
bøgerne ’Bare stik ham en!’ om sit liv som barn 
og voksen og ’Kære Zoe Ukhona’, som handler 
om den kamp, som han og hans kone, Caroline, 
kæmpede for at blive for at blive forældre og 
adoptionen af datteren Zoe Ukhona. ’Kære 
Zoe Ukhona’ fik en overvældende modtagelse 
af læserne, og Pelle har fået over 10.000 
henvendelser fra mennesker, som vil fortælle 
ham, at bogen virkelig har ramt dem og gjort 
en forskel i deres liv. Og det føles som meget 
meningsfuldt for Pelle. 

”Jeg har en instagram-profil, hvor jeg har gjort 
meget ud af at vise billeder af, hvor meget det 
betyder at være sammen som far og datter. En 36
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mand skrev til mig, at han altid havde set sig selv 
som en ”mande-mand”, og at hans børn primært 
var moderens opgave, indtil børnene var store 
nok til at kunne spille fodbold. Men nu havde 
han fulgt med på min profil og havde simpelthen 
besluttet sig for, at han skulle tage et halvt års 
barsel og prioritere det at være far. Og altså, der 
blev jeg simpelthen så glad, fordi så giver det jo 
mening at åbne op og dele ud af sig selv og sit 
liv til andre.”

Pelle Hvenegaard bryder sig ikke om at blive 
kaldt et forbillede for andre mænd i forhold til det 
at tale om at have det psykisk svært og at bede 
om hjælp, for han synes, at han selv kun opnå-
ede at gøre det på bagkant. Og han ved faktisk 
heller ikke, om han synes, at han er blevet bedre 
til at åbne op om sine følelser nu, selvom han har 
oplevet, at det kan være forløsende og være ve-
jen til at få det bedre. Men han føler alligevel, at 
han har fået nogle redskaber med sig til at kunne 
håndtere mørke tanker, inden de formørker alt 
andet i livet.

”Jeg har stadig mørke sider og dage, hvor det 
hele kan synes uendeligt ligegyldigt. Men jeg har 
fået fyldt et stort tomrum i mig ved at blive far, og 
jeg skal bare kigge på min datter, og så er jeg 
hurtigt væk fra det helt fundamentalt sorte syn,” 
fortæller Pelle og uddyber: 

”Men jeg kan godt stadig kæmpe med menings-
løshed i forhold til andre ting. I de tilfælde kan jeg 
dog hurtigt pege på nogle opgaver, jeg skal have 
løst. Nogle gange er det en løbetur, der skal til, 
og andre gange stikker det dybere. Jeg har nok 
bare ikke et superoptimistisk sind, og jeg skal 
trække mig selv op fra tid til anden.”

Pelle fortæller, at han flere gange har taget 
et opgør med alkohol i sit liv, hvor han helt er 
stoppet med at drikke, for han ved, at hvis han 
ikke har styr på sit forbrug, kan det trække 
ham ned. I dag drikker han kun sjældent og 
med stor respekt.

”Det gik op for mig på et tidspunkt, at jeg ikke 
havde mødt en pige eller for den sags skyld 
haft sex ædru i nærmest ti år. Jeg havde faktisk 
brug for alkohol for at kunne skabe et kunstigt 
selvværd eller hvad fanden, jeg har brugt det 
til. Og jeg har det også sådan, at hvis jeg havde 
brugt bare halvdelen af den tid, energi og penge, 
jeg brugte på at drikke, på noget andet, så havde 
jeg tidligere i livet fået et sundt fundament at 

stå på. Og jeg synes, der er en ubalance i den 
danske alkoholkultur, hvor unge mennesker 
betragter alkoholen som det middel, man kan 
bruge til at styrke sig selv. Dermed ikke sagt, at 
man som ung ikke skal gå ud og eksperimentere 
med sig selv og vove at flytte grænser, hvor 
alkohol måske kan hjælpe med at skubbe lidt 
på. Men hvis man grundlæggende ikke formår at 
flytte sig som menneske uden at bruge alkohol, 
så bliver det farligt.”
 

Foto: René Schütze / Ritzau Scanpix
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Digt:
hvem vil med ud og  
kigge på stjerner?

AF GURI TONÉN

Guri Tonén er tidligere deltager på ”Litteratur 
som recovery” på Psykiatrisk Center Sct. Hans, 
afd. M for dobbeltdiagnoser, og efterfølgende 
elev på Forfatterskolen PS! 

Guri Tonén er et pseudonym. Redaktionen er 
bekendt med Guris rigtige navn. 



Til dig, 
hvis ord jeg ofte stjæler.
Fordi de er bedre end mine egne 
og skarpere end de flestes.
Jeg havde ønsket dig mere, end du har fået.
Et Mastercard i stedet for dit VISA Electron.
Ikke at du fortjener det.
Men du fortjener det.

MÅSKE ER DET DET HER, DER ER LYKKEN

insekternes summen i rosenbedet og duften af 
nyslået græs

chemtrails 
frys-selv-is
bær

vi tog styrtebad under vandkanden
i blommetræet 
sloges med tennisketsjere og legede
jeg-melder-krig-mod 
på vejen

på vej

hvis lykken findes
findes den kun i øjeblikket
nu er den der
nu er den der ikke

nu

islagkager med stjernekastere og
appelsiner i sneen
jeg læste tegneserier i birketræet og
klædte dig ud 
som dame

du holdt fastere omkring mig 
og sagde 
at jeg ikke måtte gå

du var fuld
jeg var forelsket

men du knækker heste
og jeg er typen
der rejser
alene

:ALLE DE MENTALE SNAPSHOTS:
 
hvor patetisk synes du selv
det er 

at ligge i din ejerlejlighed 
i Verdens Navle
og bilde dig ind 
at du har det 
åh
så
skidt?

blev dit liv ikke lige 
som du havde forventet?

fik du ikke din krystal-Barbie?
har du mavekræft?
kan du ikke trække vejret?
er din far død?
er din mor?

forkælede møgfisse
det må være sjovt

jeg nægter
forsøger at nægte
fejler

forsøg og fejl
forsøg igen
fejl igen
fejl bedre

skrev han

den kasse har aldrig været min
få mig ud
af det her tøj
jeg vil ikke ind
i mørket
igen

jeg er jo mørkeræd

:MEN DER ER SÅ MEGET, MAN IKKE SELV BE-
STEMMER:

alting er bittert og forkert
jeg er svag og forlader mig ofte

kan I ikke 
se
hvordan jeg dømmer jer
hvordan jeg sidder
magtesløs
i det her pisfængsel
i det her pisliv
og vil pisse jer 
et stykke



jeg rører mig ikke
siger ingenting 
kigger bare på jer 
og dømmer jer
helt nede fra coolkælderen

fucking undskyld

skal den slags ikke medicineres væk
det er uklædeligt 
at være
så vred
tag en pille og vær en pæn borger
giv dem Fontex og skam 
så gør de ikke oprør

angry very angry

uvæsentlig 
væsentlig fejl
fuld af lort og parasitter
et sølle menneske
et skadedyr

ligesom alle jer
andre

støvfnug i universet 
med mikroskopiske skampillede navler
indbildske smølfespark
i evigheden

ligegyldige
betyder ingenting

pyha!

:KEDELIG OG SELVUDSLETTENDE
FINDES JEG OVERHOVEDET?:

yay! 
farver!

samtlige universer holder fest i mit hoved
regnbuer, glowsticks og konfetti over det hele
jeg er det rigeste menneske
der findes
I skulle bare vide 
hvor magisk jeg er
hvordan kunne jeg glemme det?
præcis som de siger 
alt er LOVE
og man må gerne danse grimt
også når andre kigger

er jeg ikke kunstner?
er jeg ikke kunst?

fantastisk usynlig
så abstrakt
at vi næsten ikke findes

arrogant og ængsteligt hævet over
misforståelsen
trodsigt og frygtsomt flygtet under radaren
som om jeg kunne
i virkeligheden

misforstået
misforsmået

egoet er overvurderet 
identiteten er blændværk
rækværk
makværk

lad os forsvinde

:MEN DET ER IKKE NORMALT AT
GRÆDE SÅ MEGET:

hvad gør du egentlig 
når du er ude?

bare passér gaden
der er ikke mere at se

jeg føler dem hele tiden komme susende
slagene der tæsker mig tilbage 
i dybet
hver gang 
jeg forsøger at rejse mig op 
jeg er ikke i tvivl om 
at jeg fortjener dem 
jeg kan bare ikke gennemskue
hvorfor

nårh…
er det lige lidt hårdt at være dig?

husk at skære på langs

den evige tourist
på visit i livet
altid på rejse
rastløst søgende 
vandrende på vildspor



er det let 
tæller det ikke
nydeligt er kedeligt
færdigt er overvurderet
det SKAL være kånst

et værk i utrættelig 
udmattende forvandling
smukt og frastødende
fatalt og uforløst
endeligt fuldbyrdet

:FORTRYLLET AFFORTRYLLET:

hvem er det
der ikke vil livet?

vi gik til tennis, til ridning, sejlads, skøjteløb,
klaver og alt
det andet
vi blev hentet og bragt
gik i privatskole 
sagde hr. og fru og rejste os op 
for lærerne
vi spiste altid aftensmad 
sammen

næsten 
altid

vi var de dygtigste til det hele 
og verden lå åben for vores fødder 
mageløse 
skulle aldrig mangle noget

tro på det

hvad gør alle dem 
der ikke kan
nasse på deres forældre
hvis forældre ikke har 
viet deres liv 
til deres røvprivilegerede lorteunger

jeg forstår ikke 
hvordan I har formået 
at give os alt
det
hvor heldige vi har været
hvor meget vi allerede har 
levet
vi er familien
vi er ikke alene

jeg tror
jeg er gået i stykker
i udu

:ITU:

men jeg kan godt høre jer
I behøver ikke at råbe

du er færdig med at ligge rallende i 
en seng
fuld 
af krummer og angst for natten

du er færdig 
med at vente på at blive reddet 
fra dig selv

du er færdig 
med at vente på
livet

livet er nu
sagde de

og nu  
og nu 
og nu

jeg kan ikke trække vejret

ingen knæ eller kvælertag tvinger mig 
til at gentage det elleve gange
til magtesløst at kalde 
på min mor

at dø
som en hund

jeg er plasterfarvet
pisseprivilegeret
men jeg kan ikke trække vejret

quite an experience to live 
in fear 
isn’t it?
that’s what it is to be 
a slave

næ.

illusionerne er visnet
jeg tror ikke på en skid
forventer mig intet
slet ikke af jer



men jeg kan på en måde godt lide jer
vi er vel alle en slags 
mennesker
altid allerede 
gensidigt kommunikerende
jeg ser dig
genkender dig
vi er hinandens næste
hinandens
samme

øer

se frem 
synger han

fremtiden er
først og fremmest 
for de fremsynede

men mine øjne svier
jeg er så træt
hvornår må jeg sove?

uden at bryde Loven

fuck nu bare af
skrid 
dø 
forsvind

arme menneske

:DU ER JO HELT UDE AF KONTROL:

den der råber højest får en medalje og
et Jesus-bolsje

jeg skriger
men der kommer ingen 
lyd
ingen medalje
intet bolsje

jeg kommer ikke til at vinde det her spil

tiden går sgu i virkeligheden
og nu er det for sent
jeg lader mig dø
GAME OVER
nyt spil
ny score
så jeg kan tabe til mig selv
for evigt

er du sur eller hvad?

du kan stadig nå et sidste eventyr
skrev de i deres mail
tankevækkende besked fra et flyselskab

en rejse til nattens ende?
er det godt?
er det skidt?

jeg er jo allerede på eventyr
altid søgende
altid sørgende
altid ude
kommer aldrig 
hjem

altid i kamp
ikke mod vindmøller og drager
mod mig selv
mod Den Store Anden
den strukturelle ensomhed
den selvtilstrækkelige, selvretfærdige,
selvfedme 
foruroligende 
mental dovenskab

:JEG FØLER OS ALENE:

måske er det sådan 
det ender
er det det
de mener?
er det
nu?

jeg længes da også 
mod skibskatastrofer og mod hærværk og
pludselig død
mod at se det hele synke i grus
hånd i hånd

not with a whimper
but a BANG

hvis jeg må bestemme

det må jeg jo ikke
:FUCK ALT. VI SES!:

så her går det 
som det går
men send flere 
penge

de skal bruges 
til hvad 
som 



helst
´forbrug er en borgerpligt
ligesom nytte
men det nytter ikke 
noget
jeg er nytteløs
der er ikke noget at komme efter

øv, hvad?

har du prøvet at genstarte?

radikalt desillusioneret
skuffet OG vred

så let at begejstre
så let at fortrylle
så let at kvæle

eksalteret
udhaleret

utaknemmeligt taknemmelig
for musikken (hjerte-emoji)
for tankerne, ordene og de visuelle eksplosioner 
af guddommelig inspiration
lommerne af ilt
ånd

taknemmelig 

for fjeldet
for heldet
tilfældet
jer

tak

men jeg mente det med pengene

host lige op
host 
(i ærmet!)

when will we get paid?

:VIRKELIG LYKKE-LIG?:

måske er det virkelig det her 
der er lykken

er det virkelig det her
der er 
lykken?
kun for forrykte

lykkejagten er en fælde
en bedragerisk magtstrategi
pisk 
til du segner

forvent ingen gevinst
ingen gulerod
intet overmenneske 
der grædende falder dig om halsen
i et sindssygt anfald 
af empati

der er ingen skat for enden af regnbuen
skatten ligger på bunden

man må dykke 
før man kan flyve

:FRIDYKKER FRIBLØDER:

jeg betragter og beundrer jer
de ydmyge
tavse 
kampe
den værdige accept 
af det 
der er

jeg kan ikke redde nogen
med mine mægtige afmægtige hænder
mine spinkle næver hævet 
som antenner 
mod himlen

rage! rage! against the dying of the light

der er så meget
der slutter

vil I ikke nok lade være 
med at slutte
slut er et skældsord

kæmp 

for alt 
hvad du har kært
kæmp 
og se det fare

far vel

flugtige vinger



se dem fare
fjer for fjer
love the way 
they whip away 
på vinden
andre vinger

afvinget

:VÆK:

jeg forsøger at give slip
men det er så svært
umuligt
muligt

der er så meget
man ikke magter
jeg magter det ikke

undskyld

undskyld Tonen
og hils 
deroppe
hej!

de piller virker
vist ikke

hvem vil med ud og kigge på stjerner?

Med grådig inspiration fra livet, gaden, Sofie Kragh-Müller, Hannah Lutz, Forfatterskolen PS (tak!), 
Samuel Beckett, Maurice Blanchot, Claus Beck Nielsen, SKAM, Franz Kafka, Godspeed You! Black 
Emperor, Eric Garner, George Floyd, Tom Kristensen, Refused, Lacan, Jean-Luc Nancy, Dylan Tho-
mas, Georges Bataille, Emil Aarestrup, Bill Callahan, Bisse, Claire Fontaine, Den usynlige komité, 
Blade Runner, Sune, Yahya Hassan, Louis-Ferdinand Céline, Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse, 
Gilles Deleuze, Miguel de Cervantes, The Smiths, far, mor, bror, Den uendelige historie, Fight Club, 
Lau, T.S. Elliot, Den Korte Radioavis/Ghita Nørby (Giv os radio24syv tilbage! Jeg vil ha’ radio24syv 
tilbage!) – nu også Natasja Saad. Med mere og flere (film, serier, musikere, røvhuller og forfattere, 
som jeg måske har læst – måske ikke).

TAK FOR ALT





På Psykiatrisk 
Center Sct. Hans 

kan mennesker med 
dobbeltdiagnose 

bruge litteratur som 
recoverystrategi 

På Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans har patienter, som både har 
psykisk lidelse og rusmiddelproblemer – også kaldet dobbeltdiagnose – haft 
mulighed for at deltage i en skrivegruppe. Erfaringerne viser, at det at skrive 
litterære tekster øger evnen til at håndtere problemer og til at opleve sig selv 

mere positivt og føle mere håb.
AF SIDSEL BUSCH OG OLE BILLE

Sidsel Busch er antropolog, ph.d. og 
projektleder hos Kompetencecenter for 
Dobbeltdiagnoser.

Ole Bille er klinisk sygeplejespecialist 
på Afdeling M på Psykiatrisk Center 
Sct. Hans.
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’Litteratur som recoverystrategi’ er et sam-
arbejdsprojekt mellem Afdeling M på Psykiatrisk 
Center Sct. Hans og Forfatterskolen PS! med 
fokus på skrivekunst, brobygning og det faglige 
begreb ’recovery’ som bærende elementer (dvs. 
at leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, 
selvom man stadig kan opleve udfordringer). 
Projektet er for mennesker med dobbeltdiag-
nose, dvs. samtidige rusmiddelproblemer og 
psykisk lidelse, og har været i gang i perioden 
august 2019 til oktober 2020. Formålet har været 
at understøtte den enkeltes recovery gennem 
skrivepraksis, bygge bro mellem behandling 
og hverdag og bidrage til social inklusion via et 
fagligt fællesskab på Forfatterskolen PS!. Skrive-
gruppen på Afdeling M er et tilbud, som alle 
patienter på afdelingen kan benytte, hvis de har 
lyst, og er et led i afdelingens arbejde med at 
udvikle recovery-understøttende indsatser, der 
sætter konkrete spor i patienternes hverdag efter 
endt behandling. 

Underviseren i skrivegruppen, Sofie Kragh- 
Müller, er skønlitterær forfatter og har udgivet 
romanerne Profetens datter og Hvordan man 
slipper væk og er desuden initiativtager til For-
fatterskolen PS!, som er en forening udenfor 
psykiatrien, der tilbyder skrivekurser til psykisk 
sårbare og derudover samarbejder med institu-
tioner og kommuner om skriveforløb til målgrup-
pen. For nogle år siden blev Sofie Kragh-Müller 
inviteret af ergoterapeut Sigga Grudzinski til at 
lave en skriveworkshop for patienterne på Af- 
deling M, og på baggrund af stor interesse blandt 
patienterne besluttede de at udvide samarbejdet 
og søge midler til at videreføre projektet.  

I skrivegruppen er der plads
til alle følelser og udfordringer
Møderne i skrivegruppen foregår i bløde møbler 
rundt om et stort firkantet bord i et køkken-alrum 
på Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans, 
som hører under Region Hovedstadens Psykiatri. 
I skrivegruppen adresserer Sofie Kragh-Müller 
ikke deltagerne som patienter, men som elever, 
der forventes at lytte, skrive, reflektere og dele. 
På bordet er der stillet skriveblokke, kuglepenne 
og blyanter frem, og bøger og kopi-ark med bil-
leder og tekster, som hun har medbragt, ligger 
spredt på bordet. 

Møderne indledes med en runde, hvor deltagerne 
på skift fortæller om en læseoplevelse eller et 
stykke musik, de har hørt. Den indledende run-

de efterfølges af ’verdens bedste skriveøvelse’, 
som underviseren plejer at kalde den, nemlig 
nonstop-skrivning. Den eneste regel i nonstop- 
skrivning er, at man ikke må løfte pennen fra 
papiret eller tøve, men bare skal skrive det, 
der kommer. Ifølge Sofie Kragh-Müller er non-
stop-skrivning en tilgang til at skrive, der har til 
formål at hjælpe deltagerne i gang med at skri-
ve, uden at de føler, de skal præstere. Én af 
deltagerne beskriver sin erfaring med nonstop- 
skrivning således: 

”Man lader bare følelserne komme ud i armen 
 og skriver det, der bare er.” 

En anden deltager forklarer: ”Når man lader sig rive 
med, fører pennen nærmest en ud over stepperne.” 

Når man taler med deltagerne om deres oplevel-
ser med skrivegruppen, er det dog tydeligt, at de 
fleste virkelig skal tage sig mod til at springe ud i 
nonstop-skrivningen, men også, at det er noget, 
deltagerne bliver meget glade for hen ad vejen.

Efter en kort pause følger forskellige skriveøvel-
ser. En af de ting, der ofte går igen i skriveøvel-
serne, er, at man producerer noget tekst, som 
efterfølgende bliver klippet op og sat sammen på 
nye måder. Det kan for eksempel være et fælles- 
digt, som underviseren skriver på tavlen ved 
hjælp af ord og sætninger, hun intuitivt plukker 
ud, når de tekster, man skriver i gruppen, bliver 
læst højt.

Når en tekst læses højt, lytter de fleste med stærk 
interesse. Enkelte sidder mere tilbagetrukket og 
betragter gruppen lidt på afstand. Der er plads til 
begge dele – også til at grine højt og blive berørt. 
Og deltagerne fortæller, at de ofte glemmer, at 
de er indlagt. 

Erfaringerne er gode og viser de mange
 gavnlige aspekter af at arbejde med litteratur 
Deltagerne i skrivegruppen på Afdeling M er men-
nesker, der har meget smerte i livet, og de fortæl-
ler ofte (men ikke altid) om personlige forhold i 
deres tekster. Sofie Kragh-Müller anlægger imid-
lertid et litterært blik på deltagernes personlige 
erfaringer og ser det alene som sin faglige opga-
ve at gøre dem bedre til at skrive, uanset hvad de 
skriver om. Der er således ikke tale om egentlig 
skriveterapi eller et behandlingsforløb, og der ar-
bejdes ikke direkte med personlige udfordringer. 
Fokus er på den skønlitterære proces, og der 48
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bruges ord om skrivekunst som en ’leg’ og ”den 
kunstneriske proces er at opdage”. Hermed sen-
der Sofie Kragh-Müller et klart signal til deltag- 
erne i skrivegruppen om, at de er på en form for 
opdagelsesrejse, hvor man ikke kan gøre noget 
forkert. Dette går rent ind hos deltagerne! Og de 
sætter stor pris på gruppens legende og eksperi-
menterende tilgang:  

”En af de fedeste ting ved det her er, at man ikke 
kan lave fejl,” sagde en, da vi talte med skrive-
gruppen under arbejdet med erfaringsopsam-
lingen, og en anden sagde: ”Det var virkelig en 
legestue. Målet var ikke, at det skulle være mega 
godt. Målet var, at vi skulle eksperimentere, og 
så måtte vi bare se, hvad der kom ud af det, og 
det endte som regel med, at lige meget hvad vi 
lavede, så blev det bare sjovt, også selvom det 
kunne være alvorligt.” 

Udover at virke befriende giver gruppens legende 
og eksperimenterende tilgang også mulighed 
for at se nogle af de (livs-)erfaringer, der bliver 
skrevet om, i et nyt perspektiv. Deltagerne frem-
hæver da også, at de værdsætter muligheden 
for at kunne anlægge nye perspektiver: ”Man 
kan alt med ord, det kan jeg godt lide”; ”det gi-
ver lidt luft og inspiration at tænke i andre baner”; 
”[…] og man kan selv bestemme, hvad det skal 
ende med” er nogle af de udtalelser, vi har hørt 
fra dem. 

Det er jo ikke terapi, men …”
Skrivegruppen er ikke tænkt som terapi, og del-
tagerne i skrivegruppen understreger da også, 
at undervisningen i gruppen er væsensforskellig 
fra terapi, som de alle tidligere har prøvet at mod-
tage. Samtidig fortæller de dog også, at skrive-
undervisningen sætter dem i stand til bedre at 
håndtere nogle af deres problemer, og nogle 
beskriver endog skrivegruppen som den bedste 
terapi, de nogen sinde har modtaget. 

Deltagerne fortæller, at skrivning giver dem 
en oplevelse af koncentration og nærvær og 
mere ro i sindet og mindre angst. De fleste af 
dem, vi har talt med, peger på nonstop-skrivnin-
gen som særlig virksom. En af deltagerne fortal-
te for eksempel, hvordan nonstop-skrivning har 
hjulpet hende med at håndtere alkoholtrang: 

”Jeg har haft trang til at drikke alkohol her den 
sidste måned, og der har jeg simpelthen sat mig 
ned og skrevet på det. Fem minutters nonstop 

uden at tænke, men bare skrive, hvad der kom-
mer ud af min hånd, og det har faktisk gjort, at mit 
fokus blev flyttet fra alkohol. Jeg har også skrevet 
nogle digte, der handler om at være fuldstændig 
ude af stand til at tage vare på sig selv og være 
”hooked” på at drikke frem for at være stabil. Min 
sygdom og impulsivitet har faktisk styret meget af 
mit liv, så det har været meget udslagsgivende, at 
jeg pludselig har kunnet sætte mig ned og skrive 
på den her måde og bruge det som en hjælp til 
ikke at ’falde i vandet’.”  

Det ser også ud til, at deltagelse i skrivegruppen 
bidrager til at regulere deltagernes humør. Deltag- 
erne giver udtryk for, at de føler sig mere opløftet 
eller har mere (positiv) energi efter en stund i grup-
pen. Flere fortæller også, at kontrol og perfek- 
tionisme fylder (for) meget i deres hverdag, og 
at skrivegruppen træner deres evne til at ”give 
slip”, ligesom flere fortæller, at gruppen bidrager 
til en oplevelse af at ”kunne noget”’ (mere), end 
de troede, de kunne. 

En pause fra indlæggelse, sygdom, misbrug, 
skyld og skam
I erfaringsopsamlingen kan vi også se, at del-
tagerne gennemgående oplever skrivegruppen 
som en pause fra at være indlagt på Afdeling M 
og som distinkt anderledes end afdelingens øv-
rige aktiviteter. Overordnet set handler det bl.a. 
om, at de oplever det at få lov til at udtrykke sig 
over for andre, som bare lytter og ikke ’skal noget’ 
med dem, som et positivt element. Deltagerne 
beskriver således gruppen som et rart afbræk, 
som en invitation til rart samvær og kreativ udfold- 
else og som en pause fra fysisk træning, som 
nogle af deltagerne oplever, fylder (for) meget på 
afdelingen. De beskriver skrivegruppen som en 
pause fra kedsomhed, som en pause fra med- 
arbejdernes opmærksomhed og omsorg, som de 
fleste i øvrigt sætter pris på, og som en pause fra 
afdelingens faste rutiner og procedurer.
  
En af hypoteserne bag projekt ’Litteratur som 
recoverystrategi’ er, at mange patienter oplever, 
at deres sygdom bliver deres identitet. En del af 
formålet med skrivegruppen er derfor at give del-
tagerne erfaring med, at de rummer meget mere 
end deres (fortælling om deres) sygdom. I grup-
pen adresseres man som nævnt som ’elev’, og 
de temaer, der viser sig i teksterne, deltagerne 
skriver – fx tro, kærlighed, tvivl, søgen, svigt, sorg 
– bliver altid behandlet som almenmenneskelige 
temaer. Det fremgår tydeligt, når vi har talt med 



deltagerne, at de værdsætter muligheden for en 
pause fra sygdom. Nogle beskriver det som en 
mulighed for at ”være mig” eller at ”mødes på 
lige fod”, underforstået som mennesker fremfor 
patienter vs. personale; andre beskriver det som 
en pause fra egen ”skyld og skam over misbrug”. 
Det ser således ud til, at identiteten som ’psy-
kisk syg’, ’misbruger’ o.lign. glider i baggrunden 
i gruppen og giver plads til mennesket og mere 
almenmenneskelige aspekter ved tilværelsen. 
En deltager udtrykte det således: 

”Jeg synes jo, at det, der skete i skrivegruppen 
med Sofie og I andre, det var, at jeg blev mødt 
som mennesket. Jeg blev jo ikke mødt som min 
sygdom. Der blev ligesom set ud over den kant, 
og jeg blev egentlig bare mødt som det men- 
neske, jeg nu engang er. Jeg er jo ikke min 
sygdom. Jeg er jo mig,” fortalte vedkommen-
de og smilede til os og fortsatte: ”Jeg fandt et 
frirum i skrivegruppen. Virkelig et frirum!”  

En redningskrans ud i fremtiden
Der er også en del af formålet med projekt ’Litte- 
ratur som recoverystrategi’, der handler om at 
bygge bro mellem behandling og hverdag og 
bidrage til social inklusion. Når deltagerne ud-
skrives fra Afdeling M, får de derfor tilbud om at 
fortsætte i en skrivegruppe på Forfatterskolen PS!.
 
”På en måde er det en redningskrans ud i frem- 
tiden,” siger Sofie Kragh-Müller, da vi taler om 
formålet med skrivegruppen på Afdeling M under 
et interview. Hun uddyber: 

”Jeg vil gerne have, at de får en oplevelse af, 
at her er der et rum, der rækker videre end Sct. 
Hans. Du siger, at de fortæller, at det er et frirum, 
de ”næres ved” under indlæggelsen. Jeg vil gerne 
have, at de også har noget at næres ved, når de 
er ude.”   

To af deltagerne fra skrivegruppen på Afdeling 
M, som vi har interviewet, er i dag efter udskriv-
ning blevet faste elever på Forfatterskolen PS!. 
Når de fortæller om deres erfaringer med skolen, 
er det tydeligt, at det har været svært at starte 
op på et nyt sted som Forfatterskolen PS!, og at 
det stadig kan være svært at komme afsted, men 
også at skolen hjælper dem med at få det bedre, 
opleve sig selv mere positivt, få mere energi og 
giver en oplevelse af meningsfuldhed i tilværel-
sen. Her fortæller en af dem hvad skolen betyder 
for hende: 

”Jeg gik engang hos en mentor, der talte om ste-
der, hvor man får energi, og hun kaldte det for ’la-
destationer’, og for mig er det sådan noget med 
at gå til koncerter og kunstudstillinger – og nu for-
fatterskolen. Det er der, jeg bliver inspireret og får 
de der mentale vitaminer, der gør, at jeg føler, at 
jeg har noget i hverdagen, der ikke bare handler 
om alt det, der er tungt, og sygdom og jobcenter 
og sådan noget.” 

En anden fortæller, at skolen hjælper hende med 
at fortælle om sig selv på en ny måde, der bidra-
ger til mere håb for fremtiden: 

”For mig handler det om, at om torsdagen [hvor 
hun er elev på skolen] kan jeg indgå i at være et 
helt almindeligt menneske. Jeg kan få lov til at 
tage toget sammen med alle de andre pendlere og 
indgå i normalen, og når jeg sidder i toget, obser- 
verer jeg, at alle sidder med deres mobiltelefon. 
Det gør jeg ikke. Jeg nyder så meget at være i 
nuet og indgå i at sidde i toget ligesom de andre. 
Jeg er normal. Jeg skal ikke i et terapiforløb. Jeg 
skal ikke sidde og … Jeg er normal. Jeg har en 
madpakke med i min taske, som alle I andre nok 
også har i jeres tasker. Og det samme med at 
være her på skolen. Jeg er en del af en gruppe, 
og bagefter kan jeg gå ud og sige: ”Ja, i dag var 
jeg så på forfatterskolen”. For mig er det bare et 
skridt tættere på virkeligheden og på det liv, jeg 
godt vil have.” 

Referencer:

(1) Fancourt, D. & Finn, S. (2019). What is the 
evidence on the role of the arts in improving 
health and well-being? A scoping review. Health 
Evidence Network synthesis report 67. World 
Health Organization. Regional Office for Europe: 
Copenhagen. ISBN 978 92 890 5455 3 
 
(2) Gordon-Nesbitt, R. (2017). Creative Health: 
The arts for health and wellbeing. London: All-
Party Parliamentary Group on Arts, Health and 
Wellbeing.
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Forfatterskolen PS! 
Forfatterskolen PS! har siden 2013 tilbudt skriveforløb for psykisk 
sårbare og har siden skolens begyndelse tilbudt skrivegrupper for 
mennesker med skizofreni, borderline, depressionslidelser, spise- 
forstyrrelser, ADHD, PTSD og autismespektret i alle aldersgrupper. 
Med afsæt i international forskning har skolen etableret Det Mobile 
Skriveværksted, der gennem eksterne projektsamarbejder skal nå flere 
sårbare grupper i Danmark og give kendskab til effekten af litteratur 
og skrivekunst. Link: www.forfatterskolenps.dk

’Litteratur som recoverystrategi’ 
Samarbejdsprojektet ’Litteratur som recoverystrategi’ mellem Psyki-
atrisk Center Sct. Hans og Forfatterskolen PS!  består af en skrive-
gruppe for patienter på Afdeling M, der har mødtes 1½ time hver 14. 
dag, i projektets sidste syv uger en gang om ugen (gruppen var dog 
lukket ned grundet COVID-19 i perioden marts-august 2020). Efter 
endt behandling tilbydes de at fortsætte i en skrivegruppe på For- 
fatterskolen PS!. Undervisningen i skrivegruppen på Afdeling M vare-
tages af skønlitterær forfatter Sofie Kragh-Müller, og initiativtageren 
til projektet, ergoterapeut Sigga Grudzinski, sidder fast med i grup-
pen. Der er udarbejdet en erfaringsopsamling som et led i projektet, 
der kan findes i sin fulde længde på Kompetencecenter for Dobbelt- 
diagnosers hjemmeside: www.psykiatri-regionh.dk/kfd

Kunst, kultur og sundhedsfeltet
Hvordan kan kunst og kultur bidrage til sundhed, trivsel, sundheds-
praksis og social inklusion? Disse spørgsmål er der en voksende  
interesse for i Danmark og internationalt. Kunst, kultur og sundhed er 
et felt, der sammenbringer faglig viden og færdigheder fra kunst- og 
kulturområdet og det sundhedsfaglige område med det formål at frem-
me trivsel og sundhed.  WHO (1) har for nylig i en stor undersøgelse 
afdækket, hvordan kunst og kultur kan bidrag til at fremme, forebygge 
og håndtere sundhed og trivsel, og vist, at helbredseffekter af kunst og 
kultur kan være både psykologiske, fysiologiske, sociale og adfærds-
mæssige. England (2) er foregangsland på feltet, men herhjemme spi-
rer også både konkrete kunst- og kulturaktiviteter og forskning frem. I 
Aalborg Kommune kan psykisk sårbare borgere for eksempel få ’kultur 
på recept’, og på Psykiatrisk Center Amager er et stort forsknings- 
projekt om kreativ skrivning i gang. I efteråret 2019 blev der også lanceret  
et nyt nordisk videnskabeligt tidsskrift på området – Nordic Journal of 
Arts, Culture and Health – og i lederen kan man bl.a. læse, at trods 
den voksende interesse for kunst-, kultur- og sundhedsfeltet i prak-
sis og forskning er spørgsmålet om recovery og rusmiddelproblemer  
stadig underbelyst på feltet. 
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Den lægeordinerede 
heroinbehandling i 

Danmark fylder 10 år

Anette Søgaard Nancke er uddannet 
sygeplejerske og har arbejdet med  
stofbrugere i 25 år. Hun er afdelingsleder 
på Heroinklinikken i Odense.

I 2010 begyndte fem behandlingsklinikker i Danmark at behandle stofbrugere 
med lægeordineret heroin. Erfaringerne er mange, men først og fremmest ved 
vi, at netop heroinbehandling er den bedste behandling til målgruppen, uanset 

om målet er skadesreduktion eller stofophør.

AF ANETTE SØGAARD NANCKE
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”Har du ikke glemt noget?”
Jeg bliver stoppet på gangen af en mand – han 
står med næsten lukkede øjne, langsomme be-
vægelser og har netop indtaget heroin. Læge-
ordineret heroin, der er indtaget i rolige og rene 
omgivelser, vejledt og overværet af kompetente 
medarbejdere. 

Han hjælper mig på vej med at huske; det er 
hans fødselsdag, og han smiler, da jeg gra-
tulerer. Fødselaren har som så mange andre 
i Heroinklinikken i Odense, hvor jeg arbejder 
som afdelingsleder, fået bolig, fået mere styr på 
økonomien, ikke været i fængsel i flere år og fået 
taget kontakt til egen læge i forhold til at passe 
sin behandling for dårligt hjerte – en erhvervs-
skade kalder han det selv efter flere år i misbrug. 
Forbi os går en ung kvinde, som nærmest ikke er 
påvirket af den heroin, hun netop har taget – hun 
er på vej på arbejde. Det startede med en ulønnet 
praktik, og nu er hun altså ansat, og arbejdsgiver 
sætter stor pris på hende, vel vidende at hendes 
afhængighed behandles med heroin. Hun er 
nu helt fri af misbrug og af prostitution, som var 
finansiering af hendes misbrug.

Ligesom manden, der mindede mig om sin 
fødselsdag, så kan den lægeordinerede heroin-
behandling i DK også fejre fødselsdag, nemlig 10 
år i år. Behandlingen findes på i alt fem klinikker, 
som alle startede i løbet af 2010.

Sådan foregår en helt almindelig dag med
heroinbehandling
En hel almindelig dag på Heroinklinikken i Odense 
starter som altid kl. 7.45, hvor de ansatte møder 
og starter dagen med et morgenmøde. Alle an-
satte, både lægen, sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter og pædagogerne, er til ste-
de. Den flerfaglige og helhedsorienterede indsats 
er nemlig helt central til målgruppen af menne-
sker, der modtager heroinbehandling (læs mere 
i faktaboksen). Til morgenmødet gennemgås, 
hvad der er vigtigt at vide fra i går, for at kunne 
starte dagen i dag på en god måde for alle. Der 
planlægges og laves aftaler, hvem gør hvad 
med hvem. Overskriften for dette er altid at 
sikre, at personen, er modtager behandling,  
mødes bedst muligt og med afsæt i den gode 
relation mellem klinikken og borgerne, som 
er afsæt for al behandling i Heroinklinikken. 
Og den gode misbrugsbehandling laver de 
forskellige faggrupper bedst sammen.

De ansatte bryder op, og alle har faste opgaver, 
inden der åbnes kl. 8.15. Det kræver altid to 

sundhedsfaglige medarbejdere at påbegynde 
selve heroinbehandlingen, da der selvfølgelig 
og heldigvis er stor sikkerhed og kontrol af dette 
potente præparat. Det findes både som injek- 
tionsvæske og tabletter; tabletterne kom til i 
2013, injektionsvæske var det eneste, der blev til-
budt de første tre år. Dette gav selvfølgelig nogle 
udfordringer, da de personer, der enten røg eller 
sniffede heroin og altså ikke injicerede, ikke kun-
ne tilbydes heroinbehandling. Heldigvis tilbydes 
heroin nu som både injektionsvæske og tablet-
ter, og hos nogle personer giver det mening i 
kombination, forstået på den måde at nogle dage 
får man tabletter, og andre dage får man injek-
tion. Heroinbehandling går nemlig i høj grad ud 
på at erstatte det misbrug, som personen havde, 
og har det formål, at illegalt misbrug kan ophøre. 

De socialfaglige medarbejdere går i gang med 
at klargøre observationsrummet, som uden  
selskab af covid-19 har et cafelignende miljø. 
Man skal som bruger af rummet kunne nyde  
sin rus, og man skal som medarbejdere kun-
ne observere,om personen tålte sin dosis. Der   

Heroinklinikkens injektionspladser. Foto: Emilie Nancke
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tilbydes morgenmad alle dage, og to dage om 
ugen er der også frokost. Tilbuddet er gratis for 
de mennesker, der kommer i klinikken, og skal 
både sikre god kost og godt samvær. Nogle vil 
af og til gerne være med til at klargøre og rydde 
op, andre nyder bare maden og det at spise i 
selskab med andre mennesker. Der serveres 
både traditionel dansk mad og mad inspireret fra 
andre lande. Mange, der kommer på klinikken, 
har stærke meninger om, hvad de bryder sig om 
– det giver anledning til gode snakke, men også 
opdagelser af, at noget andet kan smage godt.

Kl. 8.15 åbnes dørene – flere personer har 
ventet siden kl. 6.00 i gården. En af dem noterer 
af egen interesse hver eneste dag med stor 
præcision i en lille lommebog, hvem der kom 
hvornår, og hvilken plads man har i køen. Nogle 
har en forhåndsaftale om at komme ind som 
de første uden at skulle være i gården fra kl. 
6.00. Det er typisk personer, som stadig har 
tilknytning til ud-dannelsessystemet eller 
arbejdsmarkedet. Der er ikke mange i disse 
grupper, men de, der er, støttes så meget, 
det overhovedet lader sig gøre. Og for nogle 
personer giver det mening og lykkes – det er 
alle meget stolte af. 

De mennesker, der har ventet i gården siden kl. 
6.00, er abstinente, utålmodige, og de ansatte 
skal ikke forvente nogen som helst forståelse, 
hvis IT-systemet driller, eller der ikke er hentet 
mælk til kaffen til åbning. Af og til tales der med 
dem om, hvorfor de egentlig er der så tidligt, og 
om det ikke vil være mere behageligt at vente 
derhjemme. Langt de fleste svarer, at det faktisk 
er nemmere at vente sammen, og heller ikke alle 
har noget ’derhjemme’, de mangler af forskellige 
grunde et sted, der er det for dem.

Op ad formiddagen ændrer stemningen sig ofte. 
De personer, der ikke kommer tidligt, enten fordi 
de føler sig velbehandlet eller ikke orker de hek-
tiske morgener, dukker nu op. Som regel betyder 
det mere ro, mere rum til, at både de sundheds-
faglige og socialfaglige medarbejdere kan være 
mere omkring det enkelte menneske. Dog er 
dagsformen hos brugerne af klinikken også af-
hængig af, hvilken tid på måneden det er i forhold 
til udbetaling af løn, kontanthjælp og pension. 
Selvom mange af personerne i heroinbehandling 
ikke længere bruger alle deres penge på stoffer, 
men nu i stedet prioriterer mad og tøj, er der sta-
dig en masse økonomisk, der skal ordnes til den 
første, og her kan vi bl.a. hjælpe med at søge 
boligsikring, enkeltydelser etc. 

Formiddagen byder også på et kursus i ’Red Liv’. 
To medarbejdere tilbyder fast undervisning til bru-
gerne af klinikken med det formål at uddanne så 
mange som muligt, der kan redde andres liv ved 
overdosis, og som ofte vil være i nærheden, hvis 
uheldet er ude. Andre formiddage er der mindful-
ness, rygestopgruppe eller tilbagefaldsforebyg-
gelsesgruppe. Tre gange om ugen går en flok 
brugere til motion sammen med en ansat. Frem-
skudt hepatitisambulatorium kommer også fast 
sammen med laboranten, således at brugerne 
kan udredes, vaccineres og behandles. Sammen 
har vi opnået rigtig flotte resultater i forhold til  
elimination af hepatitis.

Mellem kl. 12 og kl. 15 er der lukket for udlevering 
af heroin. Det er her, de ansatte får mulighed for 
en pause. Det skal der til, så menneskene, der 
er i behandling, mødes på bedst mulig vis. I pau-
sen foregår der rigtig meget, både supervision, 
undervisning og kompetenceudvikling. Der er 
personalemøde og behandlingskonferencer. Der 
laves medicinændringer og skrives journalnotater. 
Brugerne af klinikken kan også have aftale om en 
samtale med deres behandler om stort og småt, 
justering af behandlingsplan eller udfærdigelse 
af diverse skemaer, som opfølgning på hvordan 
det går med heroinbehandlingen.

Der åbnes igen kl. 15, hvor mange brugere af kli-
nikken kommer for anden gang den dag. Tilbud-
det er nemlig heroin to gange om dagen, men der 
er også mulighed for kun at komme en gang, hvis 
man ønsker det og føler sig velbehandlet med 
det. Nogle få ønsker også at være fri for frem- 
møde hver dag, hvor vi så kan tilbyde at omregne 
deres heroindosis til en metadondosis i stedet, 
da metadon er noget, de kan tage med sig til 
næste dag, hvorimod heroin ikke må udleveres 
til at tage med. Det skal altid indtages i Heroin- 
klinikken. Der står godt nok i vejledningen, at 
man skal drøfte ta´ hjem-doser heroin efter nogle 
års erfaring, men dertil er vi ikke nået endnu.  
Brugerne kan dog derfor føle sig meget bundet 
af deres heroinbehandling, så det tilstræbes at 
gøre tilbuddet så fleksibelt som muligt. Metadon 
får nogle også med til natten, enten medgivet til 
indtagelse senere på aftenen eller indtagelse, før 
man går for den dag. Man kan også indtage sin 
heroin i en af de andre heroinklinikker i Danmark 
ved forudgående aftale. Men det kræver selvføl-
gelig, at det er Aarhus, København eller Esbjerg, 
man har lyst til at tage til.
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Venescanner (øverst) og ’pumpehjerte’ (nederst), der 
kan bruges til at få blodårerne til at stå tydeligere frem 
inden injektion. Foto: Emilie Nancke.
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Eftermiddagen starter som regel langt mere roligt, 
end formiddagen gør. De fleste er ikke abstinente, 
de vil gerne bare have dagens sidste dosis, før 
de kan gå hjem. Mange har fået ventetiden til 
at gå i Kirkens Korshærs Varmestue, der ligger 
lige om hjørnet, andre har været hjemme, på job, 
til motion. En gruppe brugere af klinikken har 
meget langt hjem; det er nemlig Kolding, der er 
hjem for dem. Det er en lang tur, men som en 
sagde en dag til mig, så ”tager det også lang tid 
at skaffe penge til heroin hver dag”. Togkortet får 
de i Heroinklinikken, det er en del af det samlede 
tilbud om heroinbehandling.

Der er mulighed for forskellige aktiviteter i Heroin- 
klinikkens observationsrum såsom puslespil, spil, 
arbejde med perler og strikketøj. Og så er der 
selvfølgelig dagens avis, forskellige magasiner 
og en infotavle, hvor man bl.a. kan følge med i, 
hvornår Tandlægebussen har åbent, og hvornår 
der igen er gratis hundemad.

Kl. 17.15 lukker Heroinklinikken for den dag. De 
ansatte laver igen medicinregnskab og noterer 
i dagbogen, hvad der er vigtigt at vide, når der 
igen åbnes næste morgen. Sådan er det året 
rundt, 365 dage. De ansatte slutter dagen med 
at kigge hinanden i øjnene for at sikre, alle er ok 
og er klar til at gå hjem. Denne øvelse er meget 
vigtig, selvom det måske ikke er det, man har 
mest lyst til efter 10 timer på job. Men det er nød-
vendigt for at sikre, at de fortsat kan holde til at 
tage sig godt af denne målgruppe. 

Fejring af de 10 år i skyggen af covid-19
I 10-året for heroinbehandlingen i Danmark har 
covid-19 præget hele samfundet, og det har selv-
følgelig spillet en rolle i Heroinklinikken i Odense, 
som har holdt åbent hver dag – men med restrik-
tioner som håndhygiejne, afstand og begrænset 
antal indenfor. Det forstyrrede også den rigtige 
10-års fødselsdag, som desværre derfor måtte 
fejres uden gode samarbejdspartnere, chefer 
og politikere. Der blev dog lavet et indslag i P4’s 
lokalradio på Fyn, hvor både jeg selv og en per-
son, som er i heroinbehandling, blev interviewet 
om de mange fordele ved lægeordineret heroin.  
På selve dagen blev der desuden serveret cho-
koladeboller og juice to go for Heroinklinikkens 
brugere. Og sådan har det været siden 11. marts: 
Al mad og drikke er til at tage med, hvilket selv-
følgelig har været på bekostning af samværet 
og alt det gode, der følger med det. Personerne, 
der modtager behandling, kan heller ikke ophol-
de sig ubegrænset i Heroinklinikken, da der står  

andre i gården og venter på, det bliver deres tur 
til at komme ind. Det er meget hårdt for nogle, 
fordi de ikke har så mange andre at have fæl-
lesskaber med. De ansatte arbejder hele tiden 
med brugerne af klinikken i forhold til at holde 
god håndhygiejne og holde afstand, men det er 
svært for nogle brugere og slider på den gode 
relation.

Omvendt kan det få katastrofale konsekvenser, 
hvis en fra målgruppen bliver smittet, både i for-
hold til spredning blandt socialt udsatte, men 
også for om den enkelte overhovedet kan kom-
me sig igen. Så derfor fortsætter de ansatte ufor-
trødent med at sikre hygiejne, holde afstand og 
udlevere mundbind.

Vi håber på at fejre Heroinklinikken 3. maj 
2021, altså 11 årsfødselsdagen i stedet. Hvor 
alle fra gæstelisten kan komme, og hvor vi 
sammen kan minde os selv om, hvorfor he-
roinbehandling er den bedste behandling til 
netop denne her målgruppe, som spænder 
fra skadesreducerende behandling til be-
handling målrettet stoffrihed. Fællesnæv-
neren i Heroinklinikken er præparatet – altså 
heroin; ellers er målgruppen mangfoldig og 
hvert eneste menneske i behandling unik.

For 2021 er håbet også, at vi kommer til at kigge på, 
om heroin kan medgives til indtagelse hjemme. 
Retter man blikket mod Schweiz, gør man det al-
lerede der til en begrænset målgruppe. Det bør vi 
også diskutere i Danmark. 

Og apropos den lange vej, som nogle menne-
sker har til heroinbehandling, vil det også være 
på sin plads at diskutere den geografiske forde-
ling – de etablerede klinikker kunne godt have en 
satellit i de områder, hvorfra der kommer mange 
mennesker langvejsfra for at modtage heroinbe-
handling. 

Vi har snart 11 års erfaring i Danmark med he-
roinbehandling. Så kunne man også overveje at 
diskutere, om heroin kunne være et sidestillet 
præparat til de øvrige substitutionspræparater 
såsom suboxone og metadon. Aktuelt er heroin 
sidste valg, når anden behandling er afprøvet. 
Noget tyder dog på, at især det unge og kaotiske 
menneske profiterer af heroinbehandling, stop-
per op og tænker sig om for at vælge vejen mod 
stoffrihed. 

Tak for opmærksomheden.56
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Heroinklinikken er en del af Behandlingscenter Odense i 
Odense Kommune. Den sundhedsfaglige del af klinikken 
er statsfinansieret, og den socialfaglige del er – ligesom 
resten af Behandlingscenter Odense – kommunalt finan-
sieret. Der er 30 ansatte i Heroinklinikken og 30 ansatte 
fordelt i resten af huset.

For at kunne komme i betragtning til heroinbehandling skal man:

- være over 18 år
- være i behandling med metadon eller suboxone - og på trods
  af det - have et fortsat heroinmisbrug
- ikke have et betragteligt misbrug af alkohol eller benzodiazepiner
- ikke have en ubehandlet somatisk ellers psykiatrisk lidelse
- kunne samarbejde om heroinbehandling med klinikken 

57

STO
F N

R. 38 / FO
RÅR 2021



Gennem 30 år i 
systemet: Nogle 
få, ganske særlige 
medarbejdere gav 
Betty den hjælp, hun 
havde brug for
 
Igennem mere end 30 år som stofbruger fortalte Betty sin historie til endeløse rækker 
af sagsbehandlere. De fleste blev enten overvældede eller afskrækkede. Kun få turde,  
formåede eller gav sig tid til at se mennesket bagved misbruget.
AF MARIANNE BÆKBØL
FOTO: MARIA FONFARA

Marianne Bækbøl er journalist.  
Foto: Thomas Arnbo.

STOF er et fagligt tidsskrift, der skrives af og til fagpersoner på rusmid-
delområdet. Men vi vil også gerne give stemme til dem, det hele handler 
om – nemlig rusmiddelbrugerne – og give deres indsigt og perspektiv 
vægt i bladet. I serien ’På egen krop og sjæl’ interviewer vi mennesker, 
som fortæller om deres erfaringer med alkohol eller stoffer og om deres 
perspektiv på den hjælp, de har mødt eller manglet. 

Kunne du tænke dig at være hovedperson i ’På egen krop og sjæl’, eller 
kender du en anden, hvis erfaringer og perspektiver du synes, skal deles 
i STOF, så skriv til stof@crf.au.dk

På egen krop og sjæl  
– rusmiddelbrugeres 
 erfaring og perspektiv
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For enden af en kilometer grusvej på Vestfyn, 
omgivet af marker og århundredgammel bøge-
skov på begge sider, ligger bindingsværkshuset, 
som Bettina Ihler – til dagligt kaldet Betty – flyt-
tede ind i sommeren 2020. Lige der hvor bøge-
skoven tynder ud, og kysten tager imod. 

Fra de småsprossede vinduer er der udsigt til 
stranden og vandet, hvor Betty går sine ture med 
hunden. Lange ture, hver dag. 

”Det er mit drømmehus, det her. Mine pleje- 
forældre bor i nærheden, så jeg er gået forbi 
mange gange igennem flere år og har fra første 
gang drømt om en dag at bo her. Lige pludselig 
ringede de og sagde, at nu var det til leje.”

Huset trak voldsomt i hende, men hun sagde 
nej tak i første omgang, for hun boede i Aarhus 
tæt på datter og barnebarn, som hun gerne ville 
være noget for. Først da Bettys datter direkte op-
fordrede hende til for én gangs skyld at gå efter 
sine drømme og gøre noget for sig selv, blev det 
til et ja. 

Hjertet på rette sted
I løbet af et liv, der i mange år udspandt sig i tæt 
kontakt med sociale myndigheder, er det ud af 
en endeløs række af sagsbehandlere nogle få, 
særligt engagerede mennesker, hun er stødt ind 
i undervejs i sin over 30 år lange periode med 
stofbrug, der har gjort en reel, positiv forskel for 
hende. De få medarbejdere, ”der har hjertet på 
rette sted for mennesker, der har det svært”, 
som hun siger. Ud af utallige sagsbehandlere og 
andre medarbejdere på socialområdet, hun har 
været i kontakt med, får man som lytter til hendes 
historie indtryk af, at de, der har taget sig tid, ud-
vist oprigtig empati og omsorg og har haft en for- 
andrende betydning, kan tælles på under ti fingre.  

Betty fylder 54 lige om lidt, har været stoffri i over 
syv år, og STOF har opsøgt hende for at lade 
bladets læsere få indblik i en personlig beretning 
om, hvad der på vejen til et liv uden stoffer har 
været god og dårlig hjælp, og hvilken hjælp hun 
ville ønske, at hun havde fået. 

Tidlig hjælp
’Man’ vidste tidligt i Bettys liv, at den var gal der-
hjemme. Måske ikke 100 procent, hvor slemt det 
stod til med hendes havnearbejderfar, der ofte 
drak, men var uforudsigelig i sit drikkemønster 
og indimellem også voldelig. At noget var galt, 
var dog tydeligt.

”Vi var tilknyttet en sagsbehandler, jeg kan bare 
ikke huske, at vi fik nogen hjælp. Min mor var 
meget påvirket af min fars drikkeri, ville holde fa-
caden for enhver pris. Jeg selv havde altid ondt i 
maven som barn, og min bror blev tidligt kriminel. 
Min mor skulle have haft noget helt basal støtte 
og hjælp til os børn. Det kunne have gjort en for-
skel, tror jeg.”

Et andet oplagt sted, hvor ’systemet’ efter Bettys 
mening kunne have opfanget og forebygget en 
lang række problemer, var i folkeskolen. 

”Jeg mødte engang en af mine gamle lærere, 
som sagde, at han da længe vidste, at det ville 
gå galt med mig. Men han gjorde ingenting. 
Hvordan kan lærere på den måde se til uden at 
gøre noget? Jeg mener, at skolen har et kæmpe 
ansvar for at sætte ind.”

Lange relationer og respekt for forskellighed 
At opnå at føle sig set, hørt og forstået har været 
en løbende udfordring i Bettys kontakt til de so-
ciale myndigheder.

”Det er forfærdeligt at skulle passe ind i en kasse, 
når du har brug for hjælp. Vi er alle sammen lige 
så forskellige som resten af verdens befolkning. 
Også selvom vi er narkomaner eller psykisk 
syge, har vi en særlig historie bag os.”

Ud over at skulle passe ind i nogle bestemte 
rammer, når ens liv er kaos, er også den hyppige 
udskiftning i sagsbehandlere noget, der modar-
bejder og ligger i vejen for positive forandringer. 

”Jeg har haft rigtig mange sagsbehandlere, og 
mange, der kun passede deres arbejde og intet 
derudover. Ens sagsbehandler bør følge én or-
dentligt til dørs. Hver gang jeg har været i et godt 
samarbejde med en sagsbehandler, har jeg fået 
en ny. Ens situation rykker sig aldrig på den måde.”  

Sagsbehandlere, der har troet på hende, der har 
kunnet se hendes ressourcer, har der kun været 
få af:

”Jeg har brugt allermest tid på at fortælle min hi-
storie og enten imponeret eller taget modet fra 
sagsbehandlere. Når de har hørt min historie, 
har de ikke troet, at de kunne gøre noget, og de 
har mest haft travlt med at fortælle mig, hvad jeg 
ikke kunne eller burde. Jeg indrømmer, at jeg 
indimellem er kommet med romantiske forslag, 
men det er helt klart de færreste, der har gjort 60
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“ Det er forfærdeligt 
at skulle passe ind i 
en kasse, når du har 
brug for hjælp. Vi er 
alle sammen lige så 
forskellige som resten 
af verdens befolkning. 
Også selvom vi er  
narkomaner eller  
psykisk syge, har vi 
en særlig historie  
bag os”

 



Betty går hver dag en lang tur med sin elskede hund Bobo i den smukke fynske natur. 



noget for at lede mig i ’noget i den retning’ eller 
støtte mig til noget mere realistisk.”

Tilliden til sagsbehandlere ligger stadig på et lille 
sted, ikke kun på grund af hyppige sagsbehand-
lerskift eller nedladende behandling, men også 
på grund af gamle erfaringer med noget, som 
måske kan have beroet på dårlig kommunika- 
tion, men som Betty klart oplever som tillidssvigt.

”Når du er en del af systemet, oplever du tit, at 
sagsbehandlere benægter, hvad de tidligere har 
sagt eller lovet. Jeg er for eksempel blevet stil-
let fastansættelse i udsigt efter praktik, men de 
troede ikke, at jeg kunne holde i tre måneder og 
bevise, at jeg kunne noget. Det passede i virke-
ligheden slet ikke, det med ansættelse. Det blev 
kun sagt for at få mig i gang.” 

Engagement, tiltro og opmuntring
Når man ser på hende i dag, med det velklippede 
lyse hår og smilende øjne bag klædelige briller, 
kunne Betty lige så godt være sygeplejerske eller 
advokatsekretær, rundet af en opvækst i en vel-
fungerende kernefamilie. Den rapkæftede, pro-
vokerende pige, der efter forældrenes skilsmisse 
røg fra den ene ungdomspension til det andet 
ungdomshjem og blev smidt ud fra flere efter- 
skoler, er meget langt væk. 

Endnu fjernere synes den kvinde, der har mistet 
et barn, oplevet prostitution og hjemløshed, væ-
ret stofkurér og i fængsel flere gange. 

Efter Bettys mening er det nogle enkelte, ganske 
bestemte og særlige mennesker, der har været 
afgørende for, at hun i dag sidder her ved bordet 
i den hyggelige stue og har et liv, hun er glad for.
Den første, der gjorde en forskel, var en social-
rådgiver, Betty mødte som 14-15-årig. Tove, som 
hun hed, stoppede rækken af mislykkede ophold 
på diverse ungdomsinstitutioner. Det var egentlig 
meningen, at Betty nu skulle bo hos sin ofte alko-
holiserede far, fordi moren ”ikke længere kunne 
klare hende”. 

Tove foreslog, at Betty i stedet for at komme 
hjem til faren eller på flere institutioner kom hen 
til et rummeligt og familiært sted, der også kun-
ne gengive hende troen på sig selv. Det førte til 
anbringelse i den plejefamilie, som Betty har 
haft som et sikkert anker lige siden. Også selv 
om de ikke har ”fået en krone for mig, siden 
jeg fyldte atten år”, som hun siger med en vis 
tilfredshed.

”I plejefamilien var der også kaos, men på en 
helt anden måde, end jeg var vant til. En god-
måde. Sko på gulvet, jakker over det hele. Men 
de kunne rumme mig, og der var kærlighed. 
De kunne lide sådan en tosse som mig, og jeg 
fandt ud af, at jeg ikke var så tosset alligevel. 
Hvis jeg tegnede, sagde de: ”Wauw, du skal da 
på kunstakademiet!”, og hvis jeg lavede teater 
for børnene, skulle jeg da helt klart på teater- 
skole. De så mig som et ansvarligt menneske, 
der kunne klare noget, mente, at jeg var en ung 
pige som alle andre.”

Det ophold gjorde, at Betty begyndte at stole 
på, at hun duede til noget, og fik gennemført en 
uddannelse på søfartsskole. Hun blev gift med en 
sømand, fik tidligt sit første barn og var egentlig 
ret glad og tilfreds med livet. Tre måneder efter 
sin første fødsel var hun gravid igen.

Selvom det var noget af en overraskelse og en 
hård tid med to spædbørn på samme tid, var den 
altoverskyggende krise, da hun mistede sit barn 
nummer to til vuggedøden. Sorgen sendte hende 
ud i skilsmisse og fornyet misbrug. 

Tid til refleksion
Først langt senere, efter en årelang, konstant 
kamp for at holde facaden og adskillige kortere 
fængselsdomme, mødte Betty det næste men-
neske, der gjorde en forskel: Elisabeth i kriminal-
forsorgen. Elisabeth, der indstillede til, at Betty 
denne gang fik en behandlingsdom frem for igen 
at komme i fængsel. 

Dommen lød på ambulant behandling på psyki-
atrisk afdeling i Risskov betinget af, at Betty ikke 
begik fornyet kriminalitet eller tog stoffer igen. 
Hvis betingelserne blev overtrådt, blev den am-
bulante behandling vekslet til indlæggelse på 
den lukkede afdeling i en periode. 

”Der var ingen købmand som i spjældet og ingen 
stoffer. Jeg kunne begå mig i fængslet, men slet 
ikke på ’Psyk’, for jeg havde intet overskud til de 
skøre. Jeg holdt mig meget for mig selv. Udadtil 
var jeg absolut usamarbejdsvillig, men jeg lå me-
get og tænkte over, at jeg måtte gøre noget ved 
mit liv. Nødvendige tanker om, at jeg måtte æn-
dre mit liv, som jeg ikke ville have fået på samme 
måde i fængslet.”

Der skulle gå yderligere en årrække, før Betty 
for alvor forsøgte at lægge rusmidlerne bag sig. 
Denne gang handlede det om indflydelse fra 63
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hendes datter, der nu havde fået et barn og gjort 
Betty til mormor. Igen og igen viste datteren, at 
hun gerne ville have Betty i sit liv. 

Over døgnbehandling, efterfølgende tilbud om 
en ”skæv bolig” og tilknytning til et værested, 
der tilbød et netværk, der kærede sig om hende, 
nogle, der ringede til hende, kunne hun over en 
årrække skifte metadon ud med Suboxone for til 
sidst at blive helt udtrappet og stoffri.

”Ove på Værestedet [Jægergårdsgade i Aarhus, 
red.) gav mig indhold i livet. Han kunne se, at jeg 
kunne noget, og gjorde mig blandt andet til guide 
og foredragsholder, der viser og fortæller almin-
delige mennesker om livet på gaden.”

Han fokuserede på Bettys ressourcer som grund-
lag for at skabe positive forandringer i hendes liv, 
fik hende til at føle, at hun gjorde en forskel for 
andre, og under hans indflydelse lærte hun også, 
at det er okay at bede om hjælp. 

Omgang med almindelige mennesker
Som noget helt afgørende introducerede Ove 
også Betty til værestedets venneprogram. Et 
program, hvor hjemløse bliver matchet med ’al-
mindelige mennesker’. 

Her mødte hun et ægtepar, Jette og Erik, der 
trådte til med at få styr på økonomien og få op-
rettet en budgetkonto, da Betty, et stykke tid 
efter de havde mødt hinanden, flyttede i egen 
lejlighed, og postkassen var på bristepunktet af 
rudekuverter, hun ikke turde åbne, og der blev 
pludselig slukket for strømmen. 

Jette og Erik ser hun stadig, plejeforældrene er 
der endnu, ligesom Ove fra værestedet stadig 
inddrager Betty i projekter og betaler hendes 
transport, når hun har guidevagter. Og hendes 
datter siger, at hun er stolt af sin mor. Det er det 
allerbedste.

Kort sagt er det den personlige, vedvarende inte-
resse fra mennesker med hjertet på rette sted og 
praktisk, handlingsorienteret støtte, som Betty 
takker for livet. 

7 ønsker fra Betty Ihler til rusmiddelområdet, 
som hun mener, kan hjælpe stofbrugere til et 
bedre liv:

1) Lange og tætte relationer frem for hyppige 
skift i sagsbehandlere, misbrugsbehandlere 
og andre professionelle kontakter: At skulle 
starte forfra ’hele tiden’ hindrer og forsinker 
fremskridt og positiv udvikling. 

2) Hurtig og nem adgang til behandling: Det 
nytter for eksempel ikke at skulle kvalificere 
sig til behandling igennem ugers fremmøde, 
når alt andet i ens liv er i kaos. 

3) Lettere adgang til døgnbehandling efter 
eget ønske: Ikke alle kan komme ud af 
misbrug via ambulant behandling, og det 
er forskelligt, hvilken type døgnbehandling 
stofbrugere har behov for. 

4) Mere Suboxone, mindre metadon: 
Suboxone er nemmere at nedtrappe og ikke 
en handelsvare som metadonen, ligesom man 
ikke går rundt i en mental ’osteklokke’ 
på Suboxone.

5) Mere udebehandling, mindre behandling 
på misbrugscentret: Det er ringe rammer at 
udvikle sig i, man oplever indimellem at blive 
nedladende behandlet, og det er tyngende og 
fastholdende at komme på centret. Man har 
brug for snak og kontakt, men behandleren 
åbner computeren og stiller dig ’rating’-
spørgsmål om dit forbrug og din tilstand.

6) Mere praktisk hjælp, mindre 
behandlerkontor: Stofbrugere og hjemløse 
har brug for hjælp til at klare livet, 
betale regningerne og få NemID, hvis 
misbrugsbehandling skal nytte noget. Lige 
så vigtig er hjælp til at komme til at høre 
til et godt sted og komme i kontakt med 
almindelige mennesker. Hjælpen skal kunne 
fås ét sted. 

7) Gældshåndtering: Når man gerne vil tage 
ansvar for den gæld, man har skabt til det 
offentlige, og begynde at betale tilbage, 
ville det være hjælpsomt, hvis der kunne 
forhandles et beløb, som er realistisk at 
tilbagebetale, og fastsættes nogle afdrag, 
der gør det muligt at leve rimeligt. 

64
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Betty sætter stor pris på sin hverdag i det hus, som hun altid har drømt om at bo i.
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Der mangler 
kvalificerede 

tilbud og hjælp til 
mennesker med 

udviklingshæmning, 
som har 

rusmiddelproblemer 



Helle Høgh er antropolog og chefkon-
sulent hos Metodecentret – Center 
for Innovation og Metodeudvikling i 
Aarhus.

Kommuner og regioner oplever i disse år, at flere borgere med 
udviklingshæmning eller anden kognitiv funktionsnedsættelse 
har et stigende forbrug af rusmidler. Fagprofessionelle 
efterspørger målrettede tilbud og metoder til målgruppen. 
AF HELLE HØGH

At flere mennesker med udviklingshæmning i 
stigende grad bruger rusmidler og udvikler af- 
hængighed, opleves som en faglig svær problem- 
stilling på tværs af både behandler- og social-
området. Der mangler generelt viden om mål- 
gruppens forbrugsadfærd, målrettede behand- 
lingstilbud, faglige metoder og samarbejde på 
tværs af fagområderne. 

Metodecentret - Center for Innovation og Metode- 
udvikling samarbejder med kommuner og reg- 
ioner om at udvikle kvaliteten af specialiserede 
sociale indsatser. Sammen med Viborg Kom- 
mune og Region Midtjylland har Metodecentret 
de sidste år arbejdet på at udvikle en specialise-
ret indsats omkring rusmiddelproblemer målrettet 
mennesker med udviklingshæmning. Der er ble-
vet skabt ny viden om målgruppens forbrugsad-
færd og etableret brobygning mellem rusmiddel- 
behandlere, socialfaglige kontaktpersoner og 
rusmiddelbrugere med udviklingshæmning. Sam- 
arbejdet har formet tre nye initiativer på om-
rådet, som har vist lovende resultater. Dels er 
mange flere rusmiddelbrugere med udviklings- 
hæmning kommet i behandling, og dels er det 
lykkedes for mange at ændre deres forbrug i en 
positiv retning eller helt at ophøre et flerårigt  
problematisk forbrug.

Sparsom og forældet viden på området 
Der findes i dag ikke stor viden om mennesker 
med udviklingshæmning og deres forbrug af rus-
midler. Det skyldes flere årsager. Dels findes der 
ikke eksakte tal for, hvor mange mennesker der 
falder ind under diagnosen udviklingshæmning 
(1) - ifølge Socialstyrelsens seneste estimat dre-
jer det sig om ca. 50.000 borgere (2). Dels ved 
vi ikke, hvor mange mennesker med udviklings-

hæmning der over tid udvikler et problematisk 
forbrug af rusmidler. Internationale studier (3,4) 
peger på, at omfanget af rusmiddelproblemer 
for mennesker med udviklingshæmning flugter  
procentvis med den generelle befolkning eller 
lidt under. 

Den eneste danske undersøgelse, der findes på 
området, er fra 2001 (5). Her er det estimerede 
antal mennesker med udviklingshæmning, der 
har et rusmiddelproblem, ca. seks procent, hvil-
ket dengang var lidt over det generelle niveau i 
befolkningen. Undersøgelsen viste også, at det 
ret entydigt var alkoholmisbrug, der karakterise-
rede gruppen – men at stort set ingen modtog 
egentlig behandling inden for rammerne af det 
almindelige behandlingssystem.

Siden da har kommunerne ikke haft særlig stor 
opmærksomhed på problemstillingen, selvom 
flere medarbejdere på det sociale område har 
oplevet en stigning i antallet af rusmiddelbrugere.  
Metodecentret foretog i 2018 en intern kortlæg-
ning af rusmiddelbrugere i Viborg Kommune, der 
modtog bostøtte (hjælp og vejledning til at klare 
hverdagen i eget hjem), og som samtidig havde 
udviklingshæmning. Her fremstod 29 personer 
med et rusmiddelproblem, hvilket svarede 
til ca. ni procent af den undersøgte gruppe 
– dvs. tre procentpoint højere end undersøg- 
elsen fra 2001 viste. Samtidig tegnede forbrugs-
mønstret sig anderledes end i 2001, idet de  
fleste tog euforiserende stoffer – primært hash 
evt. suppleret med amfetamin, kokain, MDMA 
eller illegal medicin. En tredjedel drak udeluk-
kende alkohol, og en mindre gruppe havde et 
blandingsmisbrug af alkohol, stoffer og medicin. 
Der ser altså ud til at være sket et skifte fra brug 67
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af legale rusmidler i 2001 til i højere grad anven-
delse af illegale rusmidler i 2018. Det har bl.a. 
medført en del kriminel adfærd, og flere af per-
sonerne i kortlægningen havde en behandlings-
dom. Kun seks (25 procent) af de 29 personer 
var tilknyttet det lokale rusmiddelcenter. 

Selvom der er gået næsten 20 år siden undersøg- 
elsen i 2001, ser det altså ud til, at denne gruppe 
borgere fortsat ikke modtager behandling inden 
for det etablerede system i nævneværdig grad.  

Manglende behandlingstilbud
Den kommunale rusmiddelbehandling rummer 
fortsat denne gruppe af rusmiddelbrugere dår-
ligt. Langt de fleste kommer ikke i behandling 
eller dropper relativt hurtigt ud. Rusmiddelcen-
trene henviser selv til, at de ikke har et tilbud mål- 
rettet til personer med udviklingshæmning. De 
arbejder primært med kognitiv adfærdsterapi og 
vurderer ikke, at mennesker, der er udfordret på 
deres kognition, vil profitere af behandlingen. 
Metodecentret er pt. i gang med at lave en kort-
lægning over kommunale behandlingstilbud til 
rusmiddelbrugere med udviklingshæmning, hvor 
rusmiddelcentrene bl.a. udtaler sig herom (læs 
mere på metodecentret.dk).

Brugerorganisationen Udviklingshæmmedes 
Landsforbund (ULF) har flere eksempler på, at 
deres medlemmer er blevet afvist ved henven-
delse til den kommunale rusmiddelbehandling, 
hvilket de betragter som en diskriminerende og 
stigmatiserende praksis.

Konsekvensen af de te er, at en gruppe af bor-
gerei Danmark ikke får adgang til et behand-
lingstilbud, som de har krav på. Dermed øges 
sandsynligheden for, at de bliver fastholdt 
i deres misbrug og eventuel medfølgende  
kriminalitet. Samtidig bliver det i højere grad 
socialfagligt personale, der står med opgaven 
om at ændre på situationen for personen med 
udviklingshæmning og rusmiddelproblemer, 
uden nødvendigvis at have hverken de rette 
kompetencer eller behandlingsansvaret. 

Spørgsmålet er da: Hvordan kan vi forbedre denne 
gruppe borgeres rettigheder og muligheder for 
behandling og hjælp? Det spørgsmål har Meto-
decentret samarbejdet med Viborg Kommune og  
Region Midtjylland om at finde mulige løsninger på.

 

Nye initiativer målrettet personer med
udviklingshæmning og rusmiddelproblemer
I samarbejdet mellem Metodecentret, Viborg 
Kommune og Region Midtjylland er der arbejdet 
med tre forskellige initiativer, der har skullet styr-
ke brobygning mellem behandlere, socialfagligt 
personale og personer med udviklingshæmning, 
der har et rusmiddelproblem og gerne vil hjælpes.  

Det første initiativ retter sig mod socialfagligt 
personale, hvor en ny faglig model, ’Model for 
adfærdsændring’ (se modellen her til højre), er 
blevet udviklet og afprøvet (6). Modellen tilby-
der en systematisk struktur for, hvordan fagper-
sonale kan afdække og få et dybere kendskab 
til brugerens forbrugsadfærd. Der er fokus på 
personens adfærdshandlinger og på at identifi-
cere, hvad rusmidlerne hjælper dem med i de-
res liv, og hvad der ville kunne stilles i stedet. 
Ved først at kortlægge adfærd og dernæst lave 
en detaljeret analyse af personens kapacitet, 
motivation og muligheder for forandring kan der 
tilrettelægges en handlingsplan for, hvordan per-
sonen bedst muligt kan støttes i at ændre sin ad-
færd i en mere positiv retning. Ofte vil det ikke være 
rusmiddelproblemet, der adresseres direkte, 
men nogle af de behov, som personen benytter 
rusmidlerne til at opfylde – fx en bedre søvn.

Det andet initiativ retter sig mod rusmiddel- 
behandlingen i form af et fremskudt behandlings-
tilbud. Her har behandlerne gennemført sam- 
taler på de kommunale og regionale bosteder, 
hvor personen bor, eller i bostøttecentret. Det 
har givet gode muligheder for at øge det tvær-
faglige samarbejde, hvor socialfaglige kontakt- 
personer har deltaget i behandlingssamtalerne 
og modtaget sparring om støttebehov i de kon-
krete behandlingsforløb. Rusmiddelcentret har 
samtidig tilbudt undervisning, supervision og 
sparring omkring rusmidler til hele det socialfag-
lige personale.

Det tredje initiativ har rettet sig mod rusmiddel-
brugere med udviklingshæmning. Her har 10 
rusmiddelbrugere fra målgruppen indgået i et 
samskabelsesprojekt med ULF – Udviklings-
hæmmedes Landsforbund, Metodecentret og 
fagprofessionelle fra både social- og behand-
lingsområdet om at udvikle materiale og nye 
redskaber, der er målrettet behov hos rusmid-
delbrugere med udviklingshæmning. Der er ud-
viklet en faglig vejledning til både behandler- og 
socialfagligt personale om, hvordan redskaber-
ne anvendes i praksis. Materialet er enkelt og 68
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Model for adfærdsændring er opdelt i en kortlægnings- og analysedel samt en hand-
lingsdel, hvor interventioner skræddersys til den enkelte persons situation og behov. 
Modellen er inspireret af ’The Behaviour Change Wheel’ udarbejdet af den engelske 
adfærdspsykolog Susan Michie (7).
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Læs mere:

https://metodecentret.dk/
voksenhandicapomraadet/

https://metodecentret.dk/model- 
for-adfaerdsaendring/

rigt illustrereret med tegninger, der kan styrke 
dialogen mellem fagprofessionel og rusmiddel- 
bruger. Materialet er tilgængeligt på Metode- 
centrets hjemmeside www.metodecentret.dk (8). 

De foreløbige resultater
Samarbejdet mellem Metodecentret, Viborg 
Kommune og Region Midtjylland har vist loven-
de resultater. Den samlede indsats har kunnet 
øge adgangen og motivationen for rusmiddel-
behandling målrettet personer med udviklings-
hæmning. Det fokuserede socialfaglige arbejde 
med ’Model for adfærdsændring’, Rusmiddel-
centrets nye fremskudte tilbud og de brugerret-
tede materialer har bl.a. betydet, at langt flere 
personer med udviklingshæmning er kommet 
i rusmiddelbehandling i Viborg Kommune.  
Rusmiddelcenter Viborg vurderer, at ca. 30 
personer har været i et  behandlingsforløb i 
2019 og første halvår 2020. Til sammenlig-
ning viste kortlægningen fra 2018, at kun 
seks ud af 29 modtog behandling, før de nye 
initiativer blev iværksat.

Ud af de 30 personer er det lykkedes ca. en 
tredjedel at ændre deres forbrug. Fem personer 
har ophørt et flerårigt misbrug, og andre fem er 
lykkedes med at reducere eller ’behovsudskyde’ 
deres daglige forbrug og har i perioder været 
helt afholdende. Det er sket via målrettet hjælp 
fra deres socialfaglige støttepersoner, men også 
ved at have modtaget behandling ved det lokale 
rusmiddelcenter, hvor der har været etableret et 
tværfagligt samarbejde omkring personerne. Der 
arbejdes fortsat med ’Model for adfærdsændring’ 
i forhold til at ændre forbrugsadfærden for de 
øvrige rusmiddelbrugere. Samtidig arbejder Me-
todecentret på at udvikle et koncept for gruppe- 
forløb til mennesker med udviklingshæmning 
med fokus på rusmidler og skadevirkning i løbet 
af 2021.
 

Hvis du er interesseret i at vide mere 
om Metodecentrets arbejde med 
mennesker med udviklingshæmning 
og et rusmiddelproblem, er du vel-
kommen til at kontakte Helle Høgh.

HelHoe@rm.dk eller 
Helle@Metodecentret.dk 
tlf. 23411243
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Centralstimulerende stoffer Alkohol Hallucinogener Beroligende Rusmidler 

Eksempler på illustrationer om rusmidler i materialet:
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Afhængighed blandt 
militærveteraner er 
forbundet med stor 

skam

Nanna Stærmose er journalist og
indehaver af historiefabrikken.com

Ifølge statistikken er det ikke et stort problem, men når fagfolk og frivillige 
bliver spurgt, er stof- og alkoholafhængighed ikke ualmindeligt blandt 

veteraner. Emnet er tabubelagt, for misbrug ligger meget langt fra en soldats 
selvforståelse

AF NANNA STÆRMOSE
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Forestil dig en hverdag, hvor du oplever op mod 
1780 granatnedslag i døgnet. Det klarer du. Og 
du klarer også at tage ud på missioner, der stiller 
dig i ekstreme situationer, som du løser eller 
måske bare overlever. Sådan en hverdag hav-
de Claus Stenberg, da han i 1994 blev sendt til 
Balkan som en del af den fredsbevarende styrke, 
Danmark stillede med for FN. 

En oplevelse, der mærkede den nu 48-årige ve-
teran for livet, men som han i dag bruger til at 
hjælpe andre veteraner. Det gør han gennem Ve-
teranalliancen, som han var med til at stifte for 
syv år siden. Veteranalliancen arbejder for bedre 
vilkår for veteraner og hjælper blandt andet med 
at finde misbrugsbehandling til dem, der ønsker 
det. For de fleste veteraner er det en kæmpe 
overvindelse at erkende et misbrug – en over-
vindelse, der er langt sværere at overkomme 
end haglbyger af granatnedslag. En af grunde-
ne er ifølge Claus Stenberg, at soldater er trænet 
til at håndtere enhver tænkelig spontant opståen-
de situation. Men de er ikke trænet til at tale om 
de svære følelser.

“Vores erfaring er, at dem, der kommer hos os 
med et aktivt misbrug, har meget svært ved at 
tale om det. Det er forbundet med meget skam,” 
siger Claus Stenberg.

Han tillægger kulturen i forsvaret en stor del af 
grunden til, at for store mængder af stof og alko-
hol er endnu større tabu her, end det måske er 
andre steder. 

“Det ligger ikke i soldaters DNA at ty til stoffer. 
Vi har med våben at gøre, så det nytter ikke at 
rende rundt i en rus. Det siger derfor noget om, 
hvor pressede de her veteraner, der ender med 
at tage stoffer, er,” siger han. 

Svært at sætte tal på
Hvor stor en andel af danske krigsveteraner der 
på et tidspunkt efter deres hjemkomst ender i 
et misbrug, er ikke helt klart. I 2009 blev hold 7 
sendt til Afghanistan – dette hold er et af de få, 
hvor der er lavet en decideret sammenligning af 
soldaternes brug af alkohol og stoffer før og efter 
udsendelse. Undersøgelsen, der er udarbejdet 
af erhvervspsykolog Yvonne Duval Thomsen 
m.fl. for Forsvarsakademiet i 2010 (1), viste, at 
andelen af soldater med et alkoholforbrug over 
det anbefalede niveau lå på 5 pct.  – et niveau, 
der var det samme, før de blev sendt ud, og efter 
de var kommet hjem – mens soldaters forbrug af 

hash var steget fra 4 pct., inden de blev sendt ud, 
til 6,6 pct., efter de var kommet hjem.

I en undersøgelse fra 2012 undersøgte VIVE - 
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ve-
teraners forbrug af alkohol og stoffer efter deres 
hjemkomst (2). Undersøgelsen viste, at vetera-
nernes alkoholforbrug lå på samme niveau som 
den gennemsnitlige befolkning. Dog var der en 
lille tendens til, at veteraner oftere drak større 
mængder (binge-drinking – over fem genstande 
ad gangen) på en gang. 

Således var det 58 pct. af de mandlige veteraner 
i alderen 25-34 år, som ‘bingede’ mindst én gang 
om måneden. Den tilsvarende andel i befolk- 
ningen var 51 pct. Blandt de kvindelige veteraner 
bingede 31,8 pct., mens 2,6 pct. lå over højrisiko-
grænsen for, hvad sundhedsmyndigheder anbe-
faler i forhold til alkoholindtag.  

I forhold til hash viste undersøgelsen, at vetera-
nernes forbrug lå lavere end den gennemsnitlige 
danskers – kun 9 pct. af de mandlige veteraner i 
alderen 25-29 år havde brugt hash inden for det 
seneste år, mens det i befolkningen var 14 pct. 
Og endelig var der de hårdere stoffer. Her viste 
undersøgelsen, at 2,5 pct. af veteranerne havde 
brugt andre stoffer end hash indenfor det sene-
ste år, hvilket stort set var samme niveau som i 
resten af befolkningen.

Desuden viste en registeranalyse lavet samme 
år, at i perioden 1995-2010 var der registreret 
148 veteraner i Sundhedsdatastyrelsens mis-
brugsregistre. Det svarer til ca. 0,6 pct. af de 
26.000 udsendte omkring denne periode.

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen er seniorforsker 
ved VIVE og har været med til at lave under- 
søgelsen, hvor 3200 veteraner ud af 4000 ud-
valgte svarede på det udsendte spørgeskema.  
Hun fremhæver den høje svarprocent som ga-
rant for, at undersøgelsen må give et nogenlunde 
validt indtryk af virkeligheden, men fremhæver 
samtidig en statistisk usikkerhed. 

“Det er klart, at der jo stadig er 800 personer – 
hvilket vil sige 20 pct., som ikke har svaret. Og vi 
kan jo ikke vide, hvor mange der blandt de 20 pct. 
havde et misbrug, eller om denne gruppe netop 
ikke svarede, fordi de ikke ønskede at stå frem 
med deres misbrug – til trods for at besvarelsen 
var anonym,” siger hun. 74
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Svært at sige, hvordan og 
hvornår et misbrug viser sig
Claus Stenberg fra Veteranalliancen skønner, at 
der må være et mørketal. Han mener, at der er 
flere dimensioner i at indkredse problemets stør-
relse. Dels er det tabu for veteranerne at tale om 
og især at erkende, at de har et problem. Dels 
er det meget forskelligt, hvornår den erkendelse  
viser sig, og spørgsmålet er, om den lige indfin-
der sig, når vedkommende sidder med et spør-
geskema i hånden.

“Nogle gange går der mange år, før problemerne 
banker på,” siger han og understreger også, at 
selvom han tror, der er flere veteraner med rus-
middelproblemer, end statistikkerne viser, så får 
de fleste soldater stadig et helt almindeligt liv, når 
de kommer hjem efter en udsendelse.

“De fleste kommer hjem og børster støvet af sig, 
og så hører vi aldrig fra dem igen. Men for en 
gruppe udvikler oplevelsen sig til varige men, og 
for nogle bliver det til afhængighed af stoffer og 
alkohol. For dem, der ender der, er problemet al-
vorligt, og de skal have hjælp,” siger han. 

Selv tyede han hverken til alkohol eller stoffer for 
at dulme oplevelsen, men han kender udmærket 
til afhængigheden.

“For mig blev arbejdet mit ‘stof’. Jeg blev simpelt-
hen afhængig og knoklede derudaf i årevis, indtil 
jeg lå på min sofa med selvmordstanker og ikke 
kunne mere. Men det tog 20 år at komme dertil,” 
siger han.

Ifølge Claus Stenberg bliver stoffer og alkohol 
ofte brugt af veteranerne som en form for selv-
medicinering. Selv tror han, det hænger sammen 
med, at det er lettere at ryge en joint end at gå op 
til lægen og bede om sovepiller.

“Vi er som soldater trænet til at klare os selv og 
løse komplekse problemer, så det er lettere at 
købe en joint af en, der ikke stiller nogen spørgs-
mål, end at gå op til lægen og få ting skrevet ind 
i journalen,” siger han. 

Stofferne holder krigsrusen kørende
Forestil dig, at du den ene dag er på mission med 
et skarpladt gevær, klar til at gå i kamp, hvert øje-
blik det skal være. Og næste dag står du nede i 
Brugsen og overvejer, hvad familien skal have til 
aftensmad. For de fleste mennesker er der for-
skel i intensiteten i dit arbejdsliv og i dit privatliv. 

Men for soldater, der har været udsendt til krigs-
zoner, er den kontrast ekstrem. Det betyder, at 
nogle har svært ved at slippe adrenalinrusen, når 
de kommer hjem og skal begynde på en almin-
delig hverdag i det civile samfund. 

I militærlingo hedder det at gå fra ’Battle Mind’ til 
’Home Mind’ (fra kampsind til hjemmesind, red.).

“Når kroppen er i Battle Mind, er den i højeste 
alarmberedskab og pumper adrenalin rundt i 
kroppen. Du lever så at sige på et ”rush”,” for-
klarer daglig leder hos Veteranhjem København 
Nicklas Funch. Han er selv veteran fra Afgha-
nistan og kan udmærket huske følelsen af plud-
selig at mangle det adrenalinkick, som han fik 
dagligt under sine seks måneders udsendelse. 

For nogle veteraner bliver savnet så stort, at de 
opsøger adrenalinrusen igen. Nogle kaster sig 
ud i ekstremsport, mens andre finder rusen i bru-
gen af fx kokain eller ecstasy. 

I den anden ende af skalaen er der de veteraner, 
der søger det modsatte af adrenalinkicket. Dem, 
der har brug for et sløvende middel til at falde i 
søvn. Her er det typisk stoffer som hash og pot, 
som bliver brugt til at dulme PTSD og sløre grim-
me minder. 

Nicklas Funch har været daglig leder på Veteran-
hjem København i fem år, og han har gennem sin 
tid mødt flere veteraner, der brugte stoffer eller alko-
hol som enten sløvende eller opkvikkende middel.  

Hans egen tese er, at de veteraner, der typisk 
tyer til de opkvikkende stoffer som kokain 
og ecstasy, ofte er de yngre veteraner, der 
har været udsendt til Irak og Afghanistan, 
mens de ældre Balkanveteraner oftere dul-
mer de grufulde oplevelser, de har med hjem, 
med alkohol eller hash for fx at kunne sove  
om natten. 

“Måske hænger det sammen med mandatet. 
Dem, der blev sendt til Balkan, var på en freds-
bevarende mission, men de kom ned til et frygte-
ligt scenarie, hvor de så mennesker blive slagtet 
for øjnene af dem, uden at de havde mandat til 
at gribe ind,” siger Nicklas Funch og uddyber, at 
den magtesløshed og skyld over ikke at kunne 
gøre noget, sætter dybe spor, og måske det kal-
der mere på at blive dulmet med fx hash eller 
alkohol, hvorimod Irak- og Afghanistanveteraner 
var i regulær angrebskrig. 75
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“ Det ligger ikke i   
soldaters DNA at ty 
til stoffer. Vi har med 
våben at gøre, så det 
nytter ikke at rende 
rundt i en rus. Det 
siger derfor noget 
om, hvor pressede 
de her veteraner, der 
ender med at tage  
stoffer, er”



“Disse veteraner misbruger typisk de mere hur-
tigt virkende stoffer som kokain og ecstacy. Om 
det skyldes deres alder eller den tid, vi lever i, 
ved jeg ikke, men jeg tror, det også har en be-
tydning, hvilket mandat de har været afsted på, 
siger han, men understreger, at det er hans 
egen personlige tese, som ikke er videnskabeligt  
begrundet. 

Trænet til kamp,
men ikke til at tale om følelser
Forestil dig, at du kun kan sidde stille i tre minutter 
ad gangen, og at du har brug for at have støjre-
ducerende hovedtelefoner på for at kunne holde 
ud at være i et almindeligt støjniveau. Ifølge leder 
af døgntilbuddet Sydgården i Haderslev Susanne 
Dahl er det ikke et ualmindeligt scenarie, når de 
har veteraner i behandling for deres misbrug.

“De er typisk hårdt ramt af PTSD, når de kommer 
her, og før vi overhovedet kan gå i gang med tera-
pien, så skal der ro på dem,” siger Susanne Dahl.  

Hos Sydgården har de mellem to og tre veteraner 
i behandling om året og typisk i en periode på tre 
til seks måneder. Men Susanne Dahl skønner, at 
der er mange derude, der har brug for hjælp. 

“Jeg tror, der er mange flere derude med et pro-
blem, men en plads hos os går via kommunen, 
og det kan måske være en stor overvindelse for 
dem,” siger hun. 

Hun oplever også, at misbrug hos en veteran er 
forbundet med højere grad af skam end hos andre 
misbrugere. 

“Den her gruppe har i højere grad end andre svært 
ved at associere sig med at være misbruger. De 
har en enorm stolthed og en meget stærk identitet 
i det at være soldat,” siger Susanne Dahl. 

Hun oplever både veteraner, der har været af 
sted en enkelt gang, og dem, der har været sendt 
ud flere gange. For den sidste gruppe bliver ud-
sendelsen ofte deres redning – det er der, hvor 
de kan have et normalt liv. 

“Jeg har flere gange opdaget, at en veteran hav-
de haft et misbrug, mens han var i forsvaret – ikke 
når han var udsendt, men når han var hjemme. I 
det civile liv havde han svært ved at fungere og 
brugte stofferne til at få en rus, der kunne hjælpe 
ham gennem dagen. Når han så blev sendt ud, 
blev udsendelsen hans stof – her fungerede han 

normalt, men når han kom hjem igen, røg han 
tilbage i sit misbrug,” siger hun. 

Det er det, soldater er gode til – at tage sig 
sammen og pakke følelserne væk og gå ud og 
kæmpe. Men de er ikke gode til at være i kon-
takt med deres følelser, når de kommer hjem. 
Det er det, de lærer hos Susanne Dahl og hen-
des kolleger på Sydgården. 

“Vi arbejder med at lære at mærke sig selv og 
give sig selv omsorg – det er et vigtigt skridt i 
retning mod et liv uden alkohol og stoffer, og det 
lykkes heldigvis for nogle af dem,” siger hun. 

For Claus Stenberg tog det 20 år at indse, at han 
var ramt af PTSD og afhængig af sit arbejde. 
Derefter tog det år i terapi at skrælle macholaget 
af og turde mærke sig selv og de følelser, der i så 
mange år havde været gemt væk. I dag er han 
velfungerende og arbejder ikke længere 80 timer 
om ugen, men har gjort det til en del af sit liv at 
hjælpe andre veteraner. 

“Vi er trænet til kamp, men vi er ikke trænet til at 
sætte ord på de følelser, der opstår i kølvandet 
på de kampe, vi udkæmper. Det kan desværre i 
nogle munde ud i et misbrug,” siger han. 

Referencer:
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efter udsendelse’. VIVE – Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd, 2012.
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Heidi oplevede det 
som skamfuldt at være 

en ung kvinde med et 
alkoholmisbrug –  

nu vil hun gerne  
nedbryde tabuet

Som 29-årig havde Heidi Bulut brugt næsten en tredjedel af sit liv på at feste, 
være fuld og ikke mindst på at have tømmermænd og at skamme sig. Nu er 

hun 34 og har et ønske om at bruge sin egen historie med alkoholmisbrug til 
at hjælpe andre og ikke mindst til at nedbryde det tabu, som hun føler, det er 

at være ung kvinde med et alkoholmisbrug.
AF ANNA KNIEP

Anna Kniep er cand.mag. i journalistik  
og har skrevet denne artikel som  
virksomhedspraktikant ved Center 
for Rusmiddelforskning
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”Du ligner ikke sådan en.” Den sætning har Heidi 
Bulut ofte hørt fra andre misbrugere på det be-
handlingshjem, hvor hun som 29-årig selv var i 
behandling for sit alkoholmisbrug, og hvor hun i 
dag arbejder som misbrugsbehandler. 

”Men så ved jeg ikke, hvordan ’sådan en’ ser ud, 
siger jeg til dem, for uanset hvordan jeg ser ud, 
har jeg været ved at drikke mig selv ihjel,” siger 
den i dag 34-årige Heidi Bulut, som har valgt at 
fortælle sin historie om at være ung kvinde med 
et alkoholmisbrug for at nedbryde det tabu, hun 
synes, der er, og for at gøre det lettere for andre 
kvinder at bede om hjælp, når de har brug for det.  

Dengang hun selv havde brug for hjælp, hav-
de hun svært ved at række ud. Hun kendte 
ikke til andre kvinder med et alkoholmis-
brug og da slet ikke nogen på hendes egen  
alder, som hun kunne spejle sig i, og det  
gjorde det sværere at nå til den erkendelse, 
at hun selv kunne have et misbrug og havde 
brug for hjælp.

”Jeg synes ikke, at vi som samfund er gode nok 
til at få øje på de unge kvinder, der har alkohol-
problemer, og de opsøger ikke selv hjælpen, fordi 
det føles så tabuagtigt. Vi kvinder bliver opdraget 
til, at vi skal være pæne, søde og gode, og så er 
det svært at komme helt derud, hvor man beder 
om hjælp. Det gør man ikke. Så holder man 
facaden i stedet for,” siger Heidi Bulut
.  
Hun tror, at det ville have været nemmere for 
hende at erkende, at hun havde et problem, 
hvis det havde føltes mindre tabubelagt at være 
kvinde med et alkoholmisbrug. Især skammen 
over at have et misbrug og at have mistet 
kontrollen fyldte meget for hende. 

”Jeg var mega bange for, hvordan min omverden 
ville modtage, at jeg havde et alkoholproblem, 
og om de ville udskamme mig. Jeg var selv så 
skamfuld over at have et alkoholmisbrug og 
kunne ikke overskue også at skulle bære deres 
fordømmelse på mine skuldre,” siger Heidi Bulut. 

Tabuet og skammen hænger for Heidi Bulut tæt 
sammen med det at være kvinde i forhold til 
samfundets forventninger og ikke mindst hendes 
egne forventninger til, hvordan en kvinde skal være.  

”Vi prøver at holde facaden, fordi vi er kvinder. 
Vi har styr på det hele. Traditionelt set er det 
os, der sørger for tøj og mad til børnene og 
står for, at hjemmet generelt kører. Vi har styr 

på det hele, og så er det jo bare hårdt at skulle 
indrømme, at vi ikke engang har styr på os selv. 
Det eneste, jeg havde styr på i den periode, 
var, hvor de havde billig vodka, og det er jo 
ikke rigtig noget, man praler af,” siger hun og 
griner. Første gang Heidi Bulut sagde højt, at 
hun havde et alkoholmisbrug, var, da hun kom 
i alkoholbehandling på Behandlingscenter Tjele, 
som ligger lidt nord for Viborg, hvor hun er født 
og opvokset. 

På det tidspunkt havde hun mistet alt. Hendes 
veninder var lige så stille faldet fra, og hun havde 
ingen kontakt til sine forældre, for hun kunne ikke 
holde ud, at de sagde, at hun havde et alkohol-
problem. Efter nogen tid mistede hun også sin 
lejlighed, fordi hun ikke betalte sine regninger. 

Det sidste, hun havde tilbage, var sin kæreste gen-
nem tre år og sit arbejde som kok, og på en eller 
anden måde var det nok til at holde hende oven 
vande, på trods af at hun drak før, under og efter 
arbejde, men det var også det, der gjorde, at hun 
fortsat kunne benægte, at hun havde et problem. 

”Det gjorde, at jeg følte mig normal. Det der med, 
at min familie sagde, at jeg havde et problem – 
det kunne jeg jo ikke have, når jeg havde et ar-
bejde, så var det jo dem, der var noget galt med,” 
siger Heidi Bulut. 

Dengang drak hun to flasker vodka og fire flas-
ker vin om dagen. Hendes familie var bekymret 
for hende og havde flere gange prøvet at hjælpe 
hende, men hun ønskede ikke hjælpen. 

Fik tidligt smag for alkohol 
Første gang Heidi Bulut husker, at hun drak alko-
hol, var ligesom mange andre til sin konfirmation 
som trettenårig. Nogle år senere var det til halbal 
i Viborg, hvor hun sammen med sine veninder 
gemte alkohol i en busk udenfor, og hun var altid 
den af veninderne, der drak mest og blev mest fuld.  

”Jeg følte mig usikker og ikke god nok og ikke 
tilstrækkelig og havde et lavt selvværd. Og det 
kunne jeg ligesom bedøve med alkohol. Når jeg 
havde drukket, så kom der en anden Heidi frem, 
som var glad, udadvendt, smilende, snakkesalig 
og ikke genert overhovedet, og det var nærmest 
det modsatte af, hvad jeg var, når jeg var ædru,” 
fortæller hun.

Hendes alkoholforbrug fortsatte efter teenage-
årene og blev fodret i den tid, hvor hun gik på 
kokkeskole. Her var kulturen i skoleperioderne, 79
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at der var fest torsdag, fredag, lørdag og nogle 
gange også søndag.  

I de perioder, hvor Heidi var i lære, var det nor-
malt at få nogle øl efter endt service, og måske 
var det den alkoholkultur, der var med til at kick-
starte hendes alkoholmisbrug. Men Heidi Bulut 
tror, at hun havde fået et alkoholmisbrug, uanset 
hvordan hendes karriere havde set ud. 

”Jeg fik allerede smag for det, da jeg smagte det 
første gang. Det gjorde noget godt inde i mig, gav 
mig ro og selvværd, og jeg følte mig tryg i det, 
så jeg tror, at uanset hvilken branche jeg havde 
valgt, så skulle jeg nok have fundet hen til det. 
Jeg tror bare, at jeg fandt hurtigere hen til det, 
fordi jeg valgte kokkefaget, fordi det er så nor-
malt efter en travl dag i køkkenet at slutte af med 
noget alkohol, så jeg tror, at alkoholikeren inden i 
mig blev fodret tidligt,” siger Heidi Bulut. 

”Enten beder jeg om hjælp, 
eller også drikker jeg, til jeg dør”
En dag kunne Heidi Buluts forældre ikke komme 
i kontakt med hende, og efter flere ubesvarede 
opkald låste de sig ind i hendes lejlighed, hvor de 

fandt hende liggende bevidstløs på gulvet med fla-
sker omkring sig og rødvin, der var spildt ud over 
køkkenbordet. De tilkaldte vagtlægen, som kunne 
konstatere, at Heidi var i live, men meget beruset.  

På trods af episoder som denne holdt Heidi Bulut 
fast i, at hun ikke havde et problem og ikke øn-
skede hjælp nogen steder fra. Hun skulle nå helt 
ud, hvor der ikke var mere tilbage, før hun indså, 
at hun ikke kunne klare sine problemer selv.

”Vendepunktet blev, at jeg mistede mit arbejde, 
og at min kæreste skred, og så sad jeg bare der 
helt alene og fik lov til at drikke mig selv ned. Indtil 
da havde jeg holdt fast med fingerspidserne i mit 
arbejde og min kæreste og følt, at jeg havde bare 
en lille smule styr på det, men da jeg mistede 
de to ting, så kunne jeg bare give slip, og jeg 
skulle ikke holde nogen facade længere, så da 
krakelerede det hele,” fortæller Heidi. 

Hun opgav at holde sammen på de stumper, der 
var tilbage af hendes liv, og derfra gik det hurtigt 
ned ad bakke for hende. 

”Det er det der med at det skulle se pænt 
ud udefra, det kunne jeg bare ikke mere. 
Jeg blev det, som alle forbinder med en al-
koholiker. Ikke at jeg sad på bænken, men 
jeg var hende, der stod nede i Rema og 
købte alkohol, imens jeg tissede i bukser-
ne. Alt det, jeg havde kæmpet for at holde 
sammen på, og det at holde sammen på mig 
selv, det blev smadret.”

Efter en måneds tid uden arbejde og kæreste 
var Heidis misbrug på sit højeste nogensinde, 
og hun indså, at hun havde brug for hjælp til at 
stoppe, og skrev derfor et brev til sine forældre, 
som allerede få dage efter arrangerede et døgn-
ophold på Behandlingscenter Tjele, som blev 
Heidis vej ud af misbruget. 

”Det tog alle mine sidste kræfter at skrive det 
brev, men jeg var kommet dertil, at enten beder 
jeg om hjælp, eller også drikker jeg, til jeg dør. Der 
var kun de to løsninger, og jeg havde ikke andre 
muligheder end de to,” fortæller Heidi Bulut.
 

Mere fokus på, at kvinder også
kan have et misbrug
I dag – 4½ år efter – står Heidi på den anden 
side af sit aktive misbrug og synes ikke længere, 
at det er skamfuldt. Alle mennesker har noget, 

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix 
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de kæmper med, og nogle kæmper med mere 
end andre. Det vigtigste er at erkende, at man 
har brug for hjælp og tage imod den, mener hun. 
”Man kan ikke altid have styr på sig selv. I 
dag er de fleste mennesker jo gode til at gå til 
psykoterapeut eller psykolog eller zonetera-
pi og gøre gode ting for sig selv, men vi kan 
ikke indrømme, at vi har et problem med al-
kohol. Alle kommer ud for på et tidspunkt at 
føle, at de mister kontrollen over livet. Man 
kan jo godt få kontrollen tilbage. Med alko-
hol mister du kontrollen, men du kan jo godt 
få den tilbage. Det er jo ikke så forfærdeligt. 
Det tager bare tid.”

Af samme grund som hun bruger sin historie i sit 
arbejde på Tjele Behandlingscenter ved at for-
tælle den til blandt andre kvinderne på centret, 
ønsker hun, at der på samfundsniveau bliver sat 
mere fokus på unge kvinder med alkoholproble-
mer, eksempelvis gennem kampagner, som kan 
være med til at afstigmatisere og aftabuisere det 
faktum, at også kvinder – og unge kvinder – kan 
have problemer med alkohol, og fortælle dem, 
hvor de kan gå hen for at opsøge hjælp. 

”Det er satme svært som mig at være ung kvinde 
og alkoholiker og så ikke kunne genkende mig 
selv i nogen andre. Det er jo derfor, der er nogen, 
der skal stå frem og sige, at det er sådan her, at 
det er, og det er okay.”

Sit liv beskriver Heidi Bulut i dag som ”så tæt på 
fantastisk som muligt”.

Hun har genvundet kontrollen og har igen kontakt 
til sin familie og de venner, der forsvandt, i takt 
med at alkoholmisbruget blev større. Kokkefaget 
har hun skiftet ud med jobbet som misbrugsbe-
handler. Og kærligheden har hun også genfun-
det. Et lille års tid efter misbrugsbehandlingen 
fandt hun sammen med den kæreste, som gik fra 
hende på grund af hendes alkoholmisbrug. De er 
også blevet gift, og sammen har de lejet et lille 
rækkehus i Tjele. 

”Vi går i haven sammen, træner sammen, og der 
er orden i huset. Jeg tør åbne skabene, uden at 
der er gammel alkohol og glas, der vælter ud, 
og der er blomster på bordet – sådan nogle helt  
almindelige, hvis du havde spurgt mig for 4½ år 
siden, kedelige hverdagsting er bare den rene 
luksus og lykke i dag,” siger Heidi Bulut. 
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Om præventive indsatser målrettet unge i forhold til kriminalitet, der følger med brug 
og afhængighed af illegale stoffer

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 Erik Christensen, som er formand 
for Det kriminalpræventive Råd, og handler om præventive indsatser målrettet 
unge i forhold til kriminalitet, der følger med brug og afhængighed af illegale 
stoffer.  

5 hurtige til …  
Erik Christensen, 
formand for  
Det Kriminal-
præventive Råd 
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01. Hvilke typer narkotikakriminalitet vil 
være de vigtigste at fokusere på i det nye årti 
ift. at kunne udvikle nationale og kommunale 
præventive indsatser målrettet unge?

Hash er det illegale rusmiddel, som flest 
danskere, særligt unge, er brugere af. Der har 
de seneste 20 år ikke været de store udsving 
i brugen af hash, men vi ser en lille stigning 
i de helt unges eksperimenterende brug af 
illegale rusmidler, herunder hash. Vi ved, at 
brugen af hash blandt unge kan hænge sammen 
med skolefravær, store sociale problemer og 
ikke mindst involvering i ungdomskriminalitet. 
Konkret viser forskning, at 55 procent af unge 
med alvorlig kriminalitetsadfærd har røget hash 
og taget andre stoffer, mens det samme kun 
gælder for fire procent af unge, der ikke har 
kriminalitetsadfærd. 

Forskningen viser også, at hvis man som 15-
årig har prøvet hash, er der større risiko for en 
sigtelse. Risikoen for alvorlig normbrydende 
adfærd kan dog mindskes, hvis det lykkes 
at forbedre den unges selvkontrol og undgå 
pjækkeri og hash.

Et stort hashforbrug kan på længere sigt 
øge risikoen for, at den unge aldrig får en 
uddannelse. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat 
har fokus på indsatser, der kan forebygge 
unges brug af hash. Det handler bl.a. om, at 
vi får udskudt debutalderen for alkohol længst 
muligt, for der er en sammenhæng mellem en 
tidlig alkoholdebut og senere brug af hash. 
Her spiller forældrene naturligt en central rolle 
for at forsinke alkoholdebuten. Samtidig er det 
arbejde, der bliver gjort i kommunerne og på de 
enkelte skoler, enormt vigtigt.
 
02. Hvilke stigende/faldende tendenser ser I 
 på det ungdomskriminelle område i sammen- 
hæng med unges forbrug af illegale stoffer?

Ungdomskriminaliteten har generelt været fal-
dende over de sidste 15 år, og i dag er det hel-
digvis de færreste unge, der begår kriminalitet. 
Eftersom brugen af illegale stoffer har været  
nogenlunde stabil i samme periode, er det van-
skeligt at se en direkte sammenhæng med faldet 
i ungdomskriminalitet. 

Med den stigende digitalisering har der været 
en bekymring for, at kriminaliteten var flyttet 
over på nettet i stedet. Det er der heldigvis ikke 

noget, der tyder på. Det viser en undersøgelse 
af unges kriminalitet på nettet, som vi i Det 
Kriminalpræventive Råd fik lavet i 2018. 

Her så vi, at internettet giver nye muligheder for 
at distribuere og købe rusmidler. Men det er de 
færreste af dem, der har prøvet hash og andre 
illegale stoffer, som har købt det over nettet, fx på 
sociale medier eller det ’mørke’ internet. Men selv-
om omfanget er begrænset, er det et felt, vi bør 
holde øje med i fremtiden i takt med den øgede 
digitalisering. 

03. Hvilke præventive indsatser mener I, der 
bør prioriteres i kommunalt regi ift. at fore-
bygge ungdomskriminalitet, der opstår i sam-
menhæng med unges brug af illegale stoffer?  

Det er vigtigt, at vi giver de unge værktøjer til at 
modstå eller reducere deres brug af rusmidler. 
En måde at gøre det på er at have fokus på de 
unges risikoadfærd og deres forestillinger om 
ungdomslivet. Vi har i Det Kriminalpræventive 
Råd i mange år arbejdet med at mindske unges 
risikoadfærd ved netop at have fokus på de unges 
sociale overdrivelser eller flertalsmisforståelser. 

Mange unge ryger eller drikker mere, end de 
egentlig har lyst til, for at leve op til det, de tror, 
andre unge gør. Vi har udgivet materialet ’Alle 
de andre gør det’ til brug i skolerne, og det kan 
begrænse de unges misforståede forestillinger 
og dermed mindske de unges risikoadfærd – 
herunder fx rygning og brugen af alkohol.

Samtidig er det vigtigt med et godt forældre-
samarbejde, hvor man aftaler nogle fælles ret-
ningslinjer for de unge. 

04. Hvad skal man være særligt opmærksom på, 
når man vil forebygge ungdomskriminalitet, 
der opstår i sammenhæng med unges brug af 
illegale stoffer? 

Vi ved, at der er en sammenhæng mellem mis- 
trivsel og brug af rusmidler. Nogle unge med et 
misbrug har ofte også andre problemer, som 
ikke kan løses af én instans eller faglighed. 
Det er helt centralt, at den unge bliver mødt 
af en koordineret indsats, der kan rumme de 
udfordringer, den unge har med i bagagen, 
og de problemer, som rusmidler har givet. I 
Danmark har vi i høj grad fokus på de tværfaglige 
indsatser, og det skal vi fortsat forbedre, så 
ingen falder mellem to stole.84
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Problemerne viser sig først for alvor i udskolin-
gen, men det er vigtigt at forebygge mistrivsel 
langt tidligere. Det er fx vigtigt, at man tidligt 
har fokus på gode familieforhold, fx allerede når 
sundhedsplejersken kommer på besøg, og se-
nere, at man sikrer inklusion i uddannelsessy-
stemet, da vi ved, at det har en stor betydning.

05. Hvilke præventive indsatser bør politiet tage 
i brug for at forebygge ungdomskriminalitet, 
der opstår i sammenhæng med unges brug af 
illegale stoffer?   

Det er vigtigt, at politiet er dialogsøgende i de-
res tilgang til unge, der bruger illegale rusmidler. 
Der er mange gode tendenser rundt om i landet, 
hvor vi ser, at politiet har et helhedsorienteret 
syn på den unge. 

Et eksempel er hos Vestegnens Politi, hvor et 
projekt hos dem var nomineret til Den Kriminal-
præventive Pris 2020. Her møder betjentene de 
unge med en forstående og imødekommende 
tilgang, som skal hjælpe stofbrugerne. Betjen-
tenes fokus er gået fra at gennemsøge stofbru-
gernes lommer for stoffer til nu at fokusere på 
at motivere de unge til behandling. Det er langt 
bedre, når vi skal have folk ud af misbrug og 
væk fra en kriminel løbebane.

85

STO
F N

R. 38 / FO
RÅR 2021



”Borgerindflydelse 
skal være en  

rettighed og et  
absolut kernepunkt 

i socialt arbejde”

 Mia Heick 
 –  socialrådgiver og selvstændig konsulent

 

AF KARINA LUISE ANDERSEN  
FOTO: DANIEL HJORTH

Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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ILDSJÆLENE
’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil 
være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igen-
nem i sit arbejde på rusmiddelfeltet. Hvis du kunne tænke dig at no-
minere en kollega til at blive portrætteret i serien, er du velkommen 
til at skrive en mail til stof@crf.au.dk, hvor du beskriver din kollegas 
navn, job og kontaktinformation samt et par linjers motivation om, 
hvorfor netop denne kollega bør portrætteres som en ildsjæl i STOF. 
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”Jeg vil gerne nominere min gamle kollega, 
socialrådgiver Mia Heick, [som ildsjæl]. Mia har 
gennem et langt arbejdsliv arbejdet respektfuldt, 
dedikeret og med et højt fagligt niveau for at 
hjælpe mennesker med stofproblematik (…) Mia 
er en sand ildsjæl, som har hjulpet og inspireret 
mange – både brugere og fagkollegaer.”

Disse ord og mange andre lige så rosende 
brugte psykoterapeut og socialrådgiver Susanna 
Björkman om sin tidligere kollega, socialrådgiver 
Mia Heick, da hun skrev til STOF for at indstille 
Mia til at blive portrætteret som ’ildsjæl’. Og som 
Susanna Björkman siger, så har Mia Heick haft et 
langt arbejdsliv, hvor hendes blik har været fast 
rettet mod at hjælpe med at gøre tilværelsen bedst 
mulig for mennesker med stofproblemer. Mia 
Heick er 71 år, og hun blev uddannet pædagog 
i 1972 og socialrådgiver i 1982. Derudover 
har hun forskellige efteruddannelser i terapi, 
rådgivning og rusmiddelbehandling, og siden 
1980’erne har hun brugt al sin viden, tid og sit 
engagement på mennesker med stofproblemer. 
I mange år har hun arbejdet hos KABS, og nu er 
hun selvstændig konsulent. Men det var faktisk 
tilfældigt, at det lige var rusmiddelområdet, som 
hendes arbejdsliv kom til at handle om: 

”I 80’erne arbejdede jeg på Glostrup Hospitals 
børneafdeling, hvor jeg fik til opgave at følge 
op på de nyfødte børn, hvis mødre havde haft 
rusmiddelproblemer, mens de var gravide. Jeg 
var tovholder for et fagligt team, og vi udviklede 
et systematisk samarbejde med kommune 
og rusmiddelbehandlingstilbud om støtte og 
indsatser til familien. Men jeg erfarede hurtigt, 
at de mennesker, vi skulle hjælpe, oftest blev 
mødt af en voldsomt moraliserende og stig-
matiserende tilgang. De blev dømt ”ude” på 
forhånd, og deres retssikkerhed blev ikke altid 
vægtet særligt højt. Og der blev mit engagement 
for denne gruppe borgere i samfundet vakt, for 
min holdning er, at vores intentioner, faglighed 
og etik som fagprofessionelle skal stå sin prøve, 
når vi arbejder med mennesker, som befinder 
sig i de sværeste og mest udsatte positioner i 
samfundet, og det er vores job at sikre borgerens 
indflydelse og retssikkerhed hele vejen rundt.”

Gennem hele sit arbejdsliv på rusmiddelområdet 
– hvor hun bl.a. har været én af hovedkræfterne 
bag etableringen af ’KABS FamilieVinklen’, som, 
indtil det lukkede i 2018, var et specialtilbud 
målrettet gravide og forældre med rusmiddel- 
problemer – har Mia Heick haft fokus på, at  

arbejdet med de mennesker, hun skulle hjælpe, 
skulle gå ordentligt til. Og netop ordentlighed er 
ét af de tre nøgleord, hun vil bruge, hvis hun skal 
beskrive sin tilgang til sit arbejde. De to andre 
er anstændighed og retfærdighed. Særligt går 
hun op i, at man som socialrådgiver eller anden 
fagperson på området ikke skal være bange 
for at udvikle en forpligtende relation med de 
mennesker, man skal hjælpe, for det bidrager 
til et godt og mere ligeværdigt samarbejde, som 
giver håb og muligheder for dem. 

”Man skal også huske, at man skal turde at  
lytte til og tro på de strategier, som de men-
nesker, man skal hjælpe, selv har. Det kan 
nemlig blive meget vanskeligt at hjælpe 
dem med skabe forandringer i egne liv, hvis 
de ikke kan se meningen med de mulig- 
heder og løsninger, de bliver præsenteret 
for,” fortæller Mia Heick og fortsætter: 

”Et langt arbejdsliv har givet mig megen viden på 
rygmarven, og i mit arbejde bruger jeg altid både 
min erfaring og viden, men også min nysgerrig-
hed efter at lære nyt ved at lytte til de menne-
sker, jeg skal hjælpe. Særligt de mange gravide 
og forældre med stofproblemer, som jeg har lært 
at kende gennem årene, har givet mig uvurderlig 
lærdom. De har modigt givet mig indblik i deres 
liv og fortalt mig om uhyrlige opvækstforhold, 
overgreb, om at mestre svære udfordringer og 
om deres håb og drømme.”

Mia Heick er kendt i fagkredse som en stor videns- 
kapacitet på området omkring familier og gravide 
med stofproblemer, og hendes erfaring og indsigt 
har flere gange været efterspurgt af ministre og 
styrelser. Hun har bl.a. givet sit besyv med om 
manglende døgnbehandlingstilbud i kommunerne 
til gravide kvinder med svær rusmiddelbrug og 
lovændringer om tvangsbestemmelser. 

”Vi har brug for nye fortællinger om rusmiddel-
brug og forældreskab. Gravide og forældre med 
rusmiddelproblemer er meget forskellige i forhold 
til baggrundsforhold, psykiske, personlige og so-
ciale forhold og også i forhold til, hvordan deres 
rusmiddelforbrug er,” siger Mia og uddyber: 

”Vi skal ikke pr. automatik dømme gravide eller 
forældre uegnede som forældre, bare fordi de 
har rusmiddelproblemer. Jeg har set mange 
mennesker arbejde sig ud af et svært og pro-
blematisk stofbrug og omsætte deres ønsker, 
håb og drømme til familieliv. Men det kræver, 88
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at vi som samfund yder en helhedsorienteret 
indsats, som er fleksibel og kan tilpasses over tid 
til de mennesker, vi skal hjælpe, fx ved at skrue 
op og ned for intensiteten. Al omstilling fra et liv 
med svære og komplekse problemer kræver tid 
og ro. Vi må væk fra de utilstrækkelige og stærkt 
tidsafgrænsede behandlingstilbud, som reelt kan 
modvirke succesfulde forløb for de mennesker, 
vi skal hjælpe.”

Mia Heick kender til alle udfordringer og proble-
mer på området, som ikke kun rammer de men-
nesker, det handler om, men som også kræver 
sit af de fagprofessionelle på området. Hun me-
ner, at især underretningspligten giver store ud-
fordringer og barrierer, når behandlere taler med 
stofbrugere, der har børn. For hvad betyder det 
for samarbejdet mellem stofbrugere og behand-
lere, når behandlere ved nyindskrivning skal for-
tælle, at de har underretningspligt ift. børnenes 
trivsel? Ofte er rusmiddelbehandlere nervøse 
for, at deres samarbejde med forældrene på- 
virkes negativt, når de skal informere om under-

retningspligten, og de bliver også i tvivl om, hvor-
dan og hvornår de bør lave en underretning, og 
hvordan forældrenes perspektiv skal involveres i 
hele situationen. Mia Heick kalder samarbejdet 
mellem stofbrugere og behandlere for ’behand-
lingsalliancen’.

”Behandlingsalliancen skal være så stærk 
både i faglighed og tillid, at den skal kunne 
tåle, at behandleren taler med forældrene om 
den skade, deres stofbrug kan gøre ved bør-
nene, uden at underretningspligten kommer 
til at dominere samtalen. Det handler om at 
give familien adgang til relevant hjælp retti-
digt,” siger hun og fortsætter:

”For underretningspligten er netop en adgang 
for forældre og familier til at få vurderet eventuelt 
behov for hjælp, men det kan hurtigt komme til at 
føles som det modsatte for både behandlere og 
stofbrugere.”

Og derfor synes Mia Heick, at det er ærgerligt, 
at KABS har nedlagt det målrettede specialtilbud 
’KABS FamilieVinklen’, fordi behandlerne der 
netop var specialiserede i at tale med forældre. 
Hun kommer med et bud på, hvordan den 
specialiserede viden alligevel kan nå ud til alle 
behandlere på området. 

”En stor del af løsningen findes i undervisning 
og vidensdeling, og det er en stor opgave, sær-
ligt i de kommunale familieafdelinger, hvor der 
er stor udskiftning af sagsbehandlere. Og så er 
det også vigtigt at have fokus på det tværfaglige 
og tværsektorielle samarbejde og på at turde at 
diskutere vores forskellige faglige vurderinger,” 
siger Mia og slutter:  

”Og så skal vi som samfund finde andre veje 
at hjælpe på end behandlingssystemets krav 
om rusmiddelkontrol og sanktioner. Det kan 
virke banalt at fremhæve, at de mennesker 
med rusmiddelproblemer, vi møder, ikke er 
deres misbrug, men er sig selv med unikke 
tilværelser, og at det er vigtigt at huske, at vi 
som fagprofessionelle kun er kortvarige ”gæster” 
i deres liv. De kan langt bedre håndtere deres 
egne vanskeligheder, hvis vi giver tid og plads, 
og hvis vi tør følge deres egne løsningsstrategier. 
Borgerindflydelse skal være en rettighed og et 
absolut kernepunkt i socialt arbejde.”
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Nyt fra Center for 
Rusmiddelforsking

Master i Rusmidler
Siden 2010 har Center for Rusmiddelforskning tilbudt en online toårig master- 
uddannelse på deltid til personer, der gerne vil bygge forskningsbaseret viden 
oven på deres erfaring med rusmiddelbehandling, socialt arbejde, arbejde i 
fængsler, i psykiatrien eller lign. Uddannelsens navn var før Master i narkotika- 
og alkoholindsatser, men nu hedder den Master i Rusmidler – et navn, som 
både er mere dækkende for uddannelsens indhold og på linje med de begreber, 
vi bruger på rusmiddelfeltet i dag. 

En Master i Rusmidler giver indsigt i nyeste forskning, begreber og metoder  
inden for forebyggelse, forbrug, politik og behandling på rusmiddelområdet 
både i Danmark og internationalt. 

Ansøgningsfristen til næste hold Master i Rusmidler er 3. maj  2021. Undervisningen 
begynder september 2021. 

Se mere på rusmiddelforskning.dk

Nyt ph.d.-projekt
vil undersøge, hvordan bl.a. politiske, institutionelle og faglige retningslinjer og 
idealer har indflydelse på psykiatrisk behandling af personer med dobbeltdiag-
noser og skaber bestemte handlemuligheder og dilemmaer for både medarbej-
dere, de berørte personer og deres pårørende.  

Læs mere om projektet på rusmiddelforskning.dk

Fælles nordisk forskningsprojekt
vil undersøge sundhed og sygdom hos mennesker med stofproblemer, som er 
i fængsel i Danmark, Norge og Sverige. Målet er at udvikle ny viden, der kan 
bidrage til bedre mental og fysisk sundhed, forbedret livskvalitet og længere  
forventet levetid hos indsatte med stofproblemer. 

Læs mere på rusmiddelforskning.dk
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Dyrker du cannabis?
Vi søger deltagere til Center for Rusmiddelforsknings undersøgelse af cannabis-
dyrkning. Formålet er at skabe et nuanceret billede af cannabisdyrkning. 

Alt er helt anonymt. Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger eller 
IP-adresser.

Deltag i undersøgelsen via dette link: https://worldwideweed.nl/

Formidlingsdagen 2021
I 2020 måtte Center for Rusmiddelforskning grundet coronapandemiens indtog i 
Danmark desværre aflyse den årlige formidlingsdag, som plejer at finde sted i juni.  

Kommer der så en formidlingsdag i 2021? Ja, det regner vi med! Men hvornår 
og hvordan kan vi ikke melde ud endnu. Vi vil løbende holde jer opdaterede her i 
STOF, på rusmiddelforskning.dk, i vores nyhedsmail og via sociale medier. 

Vi glæder os til at se jer igen.

Lyt til STOF Podcast!
I STOF podcast kan du høre forskere fra Center for Rusmiddelforskning fortælle 
om forbrug af stoffer og alkohol, rusmiddelbehandling, narkotikapolitik, køb og 
salg af stoffer og forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug. 

Podcast-episoderne er enten samtaler, hvor forskerne fortæller om et emne inden 
for rusmiddelforskning til journalist Marianne Pilegaard eller artikler fra STOF- 
bladet, som forskerne læser op. 

Du finder STOF podcast i din podcast-app eller på rusmiddelforskning.dk

Vidste du, at du nu kan læse alle STOF 
-blade, der nogensinde er udgivet på 
rusmiddelforskning.dk/STOF? 
I april 1997 udkom STOF for første gang. Det blev udgivet af Narkotikarådet, som 
eksisterede 1995-2002 under Socialministeriet. STOF blev udgivet af Narkotika- 
rådet indtil 2001. I 2003 blev bladet genoptaget af Center for Rusmiddelforskning.

På rusmiddelforskning.dk/stof kan du nu finde pdf-versioner af samtlige numre af 
STOF, der er udkommet siden 1997.
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Ønsker du at abonnere på STOF?
Så send mail til stof@crf.au.dk  

Bladet udkommer tre gange om året, og abonnementet er gratis.

OBS. Hvis du som abonnent flytter til en ny adresse, så er det vigtigt, at du meddeler det til os på stof@crf.au.dk,  
da din adresse ikke automatisk bliver opdateret hos os. Dette gælder også,  

hvis du modtager STOF på din arbejdsplads og skifter job.  

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

Læs mere på www.rusmiddelforskning.dk/stof 

Solskinnet er flydende
ind i rummet som en væske

ikke til at stoppe
ikke til at begræde som mælk

som fly flyver, kragerne
lærer mig at betragte dig med mildere øjne

med finere penselstrøg tegne dig op
som et ujævnt maleri

i traumerne, kradsende stof i sofaen
sofia sofia blive et med den sofa

og jeg tænker på syrenernes duft i den tidligste sommer
solskinnets blomstringer

*

jeg bevæger mig landsflygtigt
i den hverdag som er din

vander dine blomster i etaper
taler ikke meget disse dage

du påtaler det og jeg svarer ikke
betragter månen

betragter jordens rotation
går i seng klokken otte

vågner næste dag klokken elleve
bevæger mig op på bredden som et digt

solen rammer horisonten akkurat

Sofia Heilmann-Clausen er digter og er tidligere elev på Forfatterskolen 
PS!. Hun skriver på bloggen deterhimlensomtraekkervejret.blogspot.
com og blev i 2019 udgivet i onlinemagasinet Papercut Issues. Sofia 

arbejder i øjeblikket på en digtsamling.
 


