
”Jeg er meget optaget 
af, at misbrugere 

skal behandles med 
ordentlighed og 

respekt.”
 Kiehn Ærensgaard  

 –  socialkonsulent ved Rådgivningscenter Tønder
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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. 



64-årige Kiehn Ærensgaard er uddannet social-
rådgiver og har arbejdet på rusmiddelområdet i 
næsten 25 år. Han er ansat som socialkonsulent 
ved Rådgivningscenter Tønder ved Tønder Kom-
mune, og han blev nomineret som ildsjæl i STOF 
af sin kollega, Rikke Windfeld, som er social- 
konsulent ved samme center. I sin motivation 
for nomineringen omtalte Rikke Windfeld sin 
kollega som centrets ”akutmedarbejder”, der er 
meget optaget af de mest udsatte rusmiddelbru-
geres vilkår og plads i velfærdssamfundet.

”Min interesse for misbrugsområdet startede ret 
tilfældigt i 1995,” fortæller Kiehn Ærensgaard 
selv og fortsætter:

”Jeg ville oprindeligt have arbejdet i en fag- 
forening, men under min uddannelse som social- 
rådgiver kom jeg i praktik ved Kriminalforsorgen 
i Sønderborg. Der skulle jeg jævnligt besøge 
den lokale arrest, og her mødte jeg bl.a. stof- 
misbrugerne, der tilbragte en stor del af deres tid 
”bag tremmer”. Deres liv og fortællinger gjorde 
et stort indtryk på mig, og siden dengang har min 
interesse været på misbrugsområdet.”

Kiehn Ærensgaards arbejde som social- 
konsulent ved Rådgivningscenter Tønder består 
primært af socialpædagogiske indsatser for de 
mest udsatte rusmiddelbrugere. Det drejer sig 
om mennesker, som ofte har problemer med rus-
midler, samtidig med at de fx har psykiske eller 

fysiske lidelser eller er involveret i kriminalitet, er 
hjemløse, har store økonomiske problemer eller 
på anden måde har en hverdag, som er præget 
af et kaos, som gør det svært for dem fx at op-
retholde kontakt til det offentlige hjælpesystem.  
”Det kan være en stor udfordring for de her men-
nesker at holde styr på aftaler, fx lægeaftaler, 
sygehusaftaler, aftaler med kommunen eller an-
dre. De har ofte ikke NemID, får ikke åbnet deres 
post og har ikke et fast telefonnummer. En mistet 
aftale, fx på sygehuset eller ved kommunen, kan 
medføre en lang periode, uden at der sker noget, 
og inden der er lavet en ny tid,” forklarer Kiehn 
Ærensgaard og siger, at sagsbehandlingstiderne 
generelt er tunge, og at kontakten til det offentli-
ge system også ofte er meget afhængig af, hvil-
ken person der lige er på arbejde den dag. 

”Det er ikke alle i det offentlige system, der har 
megen forståelse for disse menneskers pro-
blemstillinger, og derfor er det ikke ligegyldigt, 
hvem man møder ved ”skranken”.” 

Kiehn Ærensgaard har et fagligt netværk i det 
kommunale system, som han kan trække på, så 
han på den måde kan sikre en vis imødekom-
menhed over for de rusmiddelbrugere, han ar-
bejder med.

”Systemerne er meget firkantede og  
”kasse”-inddelte, og det er de mennesker, 
der har brug for hjælp, jo ikke,” siger han og 
 uddyber: 

”At få en sag til at køre konstruktivt kræver en 
kontinuerlig kontakt til de mennesker, der har 
brug for hjælp, og i perioder er der brug for en 
massiv og ”håndholdt” motiverende proces for 
at fastholde mennesket i hjælpen,” siger Kiehn 
Ærensgaard og fortæller, at det synes han ikke, 
velfærdssystemet kan håndtere, som det er 
nu, og at hans arbejde derfor meget består i at  
bistå rusmiddelbrugerne med at holde kontakt til 
kommunen og at holde styr på aftaler.

Som centrets ”akutmedarbejder”, dvs. den, som 
rykker ud til situationer, hvor der er behov for en 
hurtig og fleksibel indsats, oplever Kiehn Ærens-
gaard også mange andre og mere voldsomme 
scenarier i sin arbejdsdag.

”Jeg kan komme ud til selvmordstruede men-
nesker eller personer med alkohol- eller stoffor-
giftning. Der kan være situationer, hvor der er 
behov for akutanbringelser til døgnbehandling 84

STO
F N

R. 39 / SO
M

M
ER  2021 



eller hjælp til akut at komme på psykiatrisk ska-
destue. Det er desværre også sket, at jeg er kom-
met ud til dødsfald,” fortæller han og siger, at en 
stor del af hans arbejdsdag foregår opsøgende. 

”At besøge rusmiddelbrugerne i deres eget hjem 
siger meget mere om, hvordan de trives, end ord 
kan beskrive. Magtforholdet mellem ”det offentli-
ge” – dvs. mig – og ”borgeren” – dvs. den udsatte 
person, der har brug for hjælp – bliver i det opsøg- 
ende arbejde mere ligeværdigt og trygt for den 
person, jeg skal hjælpe.”

Da Tønder Kommune er en geografisk stor kom-
mune i forhold til antallet af indbyggere, findes 
der ikke altid egnede tilbud til de mest udsatte 
rusmiddelbrugere, fx væresteder, herberger, 
botilbud osv. Og derfor består en del af Kiehn 
Ærensgaards arbejde også i at ”kompensere for 
disse manglende tilbud”, som han kalder det. 

”Hvis der var sådan nogle tilbud til de udsatte 
misbrugere, så kunne det give dem mere so-
cialt indhold i livet eller blot et pusterum i deres 
kaotiske hverdag. Derfor kunne jeg godt tænke 
mig, at der som udgangspunkt blev opbygget et 
udkørende ”specialteam” målrettet målgruppen,”  
siger han og forklarer: ”Dette ”specialteam” skul-
le repræsentere forskellige faggrupper tværfag-
ligt – herunder sundhedspersonale – således at 
de forskellige indsatser kunne gøres mere smidi-
ge for de mennesker, der har brug for hjælpen.”

Han uddyber, at han er af den opfattelse, at for 
at man kan hjælpe de udsatte rusmiddelbrugere 
med deres problematiske forbrug af stoffer eller 
alkohol, så er de nødt til at have nogle basale 
behov opfyldt først. 

”For at behandling kan virke, kræver det i et vist 
omfang et mentalt overskud, så man kan tage 
behandlingen til sig. Det kan derfor være svært 
at komme ret langt behandlingsmæssigt med 
mennesker, som eksempelvis ikke ved, hvornår 
de får næste måltid, eller hvor de skal sove i nat.” 

Kiehn Ærensgaard synes, det er udfordrende  
at arbejde på rusmiddelområdet og med de 
mest udsatte mennesker i samfundet, og han er 
sommetider blevet spurgt af andre, hvorfor han 
orker at blive ved. Hans engagement for arbej-
det skinner tydeligt igennem i det grundige svar,  
han giver.

”Der er i min optik ingen misbrugere, der bevidst 
har planlagt at blive misbrugere, og jeg er meget 
optaget af, at misbrugere skal behandles med 
ordentlighed og respekt. Min tilgang til arbejdet 
er derfor båret af et udgangspunkt, der hedder, 
at måske kan de aldrig slippe misbruget, og det 
er heller ikke målet. Men jeg vil gerne være med 
til at få løst nogle opgaver og problemer for dem, 
så de har et fundament at stå på, som de har 
mulighed for at komme videre fra. Det behøver 
ikke nødvendigvis at være videre til et stoffrit liv, 
men bare til en forbedret livskvalitet,” siger han 
og uddyber: 

”Det er selvfølgelig altid fantastisk at se en 
misbruger komme ud på den anden side og ud 
af sit misbrug, men det er ikke den drivende 
kraft hos mig. Jeg har ofte den opfattelse, at 
det til tider kan være meget tilfældigt og et 
indviklet samspil af forskellige forhold, der 
er afgørende for, om en stofmisbruger kom-
mer ud af sit misbrug. Dermed ikke sagt, at 
behandling ikke virker, for det gør den. Men 
vilkårene for, at behandlingen kan kom-
me til at virke for den enkelte, er dårlige, 
som systemet er indrettet nu.” 

Af samme grund er Kiehn Ærensgaard også 
optaget af at få gjort op med den mængde af 
administrativt arbejde, som han ser som en  
forhindring for en bedre indsats for de mest ud-
satte borgere i samfundet. Han siger: 

”Vi har nu i flere år hørt politikere fortælle om 
afbureaukratisering, men det er ikke det, vi ser 
– tværtimod. Jeg har i de næsten 25 år indenfor 
området aldrig før set krav om så meget admini-
strativt arbejde, som der er nu. Det undrer mig 
meget, når jeg ser, hvor lidt disse udsatte men-
nesker ellers fylder politisk. Man skal tænke på, 
at den tid, der går med administrative opgaver, 
går fra den tid, man kan udrette noget sammen 
med dem.” 
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