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At rejse sig ved det træ, hvor man er faldet, at
være åben om sine problemer og at sige ja til
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har været essentielle i Jørn Mossins personlige
udvikling fra daglig alkoholbruger til ædru på 6.
år, men han savner et fjerde: Familiebehandling.
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Relationer
Velkommen til STOF nr. 40 med
temaet ’relationer’.
Når man slår ordet ’relation’ op i Den Danske Ordbog, står der to betydninger: 1) kontakt, forbindelse
eller samkvem mellem to eller flere parter; og
2) sammenhæng mellem to eller flere størrelser
eller faktorer; måde hvorpå to eller flere størrelser
forholder sig til hinanden.
I dagligdagen tænker vi dog som oftest ikke relationer som størrelser, faktorer eller parter. Vi tænker
i mennesker. Menneskelige kontakter, nær eller
fjern, for kort eller lang tid, venner, familie, kærester, bekendte, kolleger, netværk, sundhedspersonale, butikspersonale og mange flere. Vi er relateret med – og vi relaterer til – hinanden. Vi har med
hinanden at gøre. Vi er forbundet. Og vi påvirker
hinanden i stort og småt, på godt og ondt.
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Nu hvor COVID-19 indtil videre ser ud til at have
sluppet sit overordnede tag i samfundet (7-9-13,
bank under bordet), så fremstår særligt vores
nære relationer, eller mangel på samme, tydeligere end så ofte før. Det fysiske, sociale liv med
hinanden er genoptaget, og vi mødes i dagligdagen med alle dem – og på alle de måder – vi
har savnet og manglet.

For nogle vil relationernes konkretiserede genopståen dog være en sfære fyldt med modsatrettede følelser. Under nedlukningsperioderne var
vi alle ’sammen – hver for sig’ og mærkede alle
ensomheden i at være afskåret fra at se mange af
de mennesker, vi plejede. Men nu hvor alle igen
kan mødes, er ensomheden først og fremmest
nærværende for dem, der ikke har nogen at mødes med. Eller som undervejs i coronatiden har
fundet ud af, at nogle af de mennesker, der fyldte
i deres sociale liv før, ikke kan fylde de behov eller
tomrum ud, som måske allerede før pandemien
eksisterede, men som under samme også blev
skåret ud i pap i mangel på anden distraktion.
Når vores relationer i vores liv bliver så konkrete
for os, som det har været tilfældet de seneste to
år, så bliver deres indflydelse det også. Vi finder
ud af, hvilke(t) der er mere eller mindre vigtigt,
hvilke(t) er givende, og hvad der er drænende,
og ikke mindst hvor vi i vores egen position som
relationer til andre kan have betydning og indflydelse. Hvor har vi været manglet, savnet eller
måske glemt eller godt kunne undværes?
Man siger, at vi fødes alene, og vi dør alene, for
hverken i fødsel eller død kan andre følge os.
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Men derimellem er et langt liv fyldt med relationer
af enhver art og i ethvert antal. Forbundethed til
andre i samfundet i en eller anden grad er således et menneskeligt vilkår, og der er en konstant påvirkning af hinanden i alt, hvad vi foretager os. Derfor er ’relationer’ også et vigtigt
emne på rusmiddelområdet, uanset om man er
bruger, fagperson, forsker, pårørende eller blot
interesseret læser af STOF.
I STOF nr. 40 behandler vi ’relationer’ på mange
forskellige måder. Læs bl.a. flere artikler om unge
mennesker, og hvordan relationer har betydning
i deres liv og forhold til rusmidler, fx. om, hvordan
deres forbrug af alkohol er faldet, og om det har
betydning for de alkoholrelaterede skader, de får,
og hvordan de deler stoffer med hinanden, nogle gange kommer til at køre alkoholpåvirket i bil
eller bliver udsat for seksuelle krænkelser i nattelivet. Du kan også læse om relationsarbejde på
Redernes Krisecenter samt om socialsygeplejerskernes indsats for at få socialt udsatte patienter
og sundhedsvæsenet til at kunne relatere til hinanden. Og om, hvordan de politiske opfattelser
af, hvordan mennesker, samfundet og cannabis-

forbrug hænger sammen, har ændret sig gennem
tiden. Samt meget, meget andet.
Hovedpersonen i dette nummers ’Kendte liv’ er
skuespiller og musiker Pernille Højmark, som fortæller om sin fars alkoholproblemer og selvmord,
mens Jørgen Mossin i serien ’På egen krop og sjæl’
fortæller om at opdage, hvordan hans alkoholforbrug påvirkede hans børn. Mogens Kjærgaard
Møller, administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, er hovedperson i ’5 hurtige til…’, og
Lene O’Reilly – sygeplejerske i Psykiatrisk Gadeplansteam ved Psykiatrisk Center Amager – er
dette nummers ildsjæl. Forfatter Simone Mørch
Stjer siger i essayet ’Generationer’, at ” … jeg
er ikke pårørende, jeg bryder mig ikke om ordet
pårørende, jeg er datter …”, mens digter Mikael
Josephsen på bagsiden af bladet fortæller, at
”Der lugter af hash på afdelingen i dag”.

Rigtig god læselyst, og god vinter og jul.
Karina Luise Andersen
Redaktør
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Vil ofte hellere dele
end sælge og købe:
Unge udveksler illegale
rusmidler med
hinanden
Markedet for illegale rusmidler er ikke kun et sted, hvor der sælges og købes.
Det er også et forum for deling og udveksling. Unge har ofte adgang til rusmidler
via venner og bekendte, og de betragter sig selv som brugere mere end som
købere og sælgere.

AF THOMAS FRIIS SØGAARD & MARIE HØJLUND BRÆMER

9

STOF NR. 40 / EFTERÅR 2021

10

I medierne fremstilles stofmarkedet ofte som
en relativ homogen enhed. Meget forskning peger imidlertid på, at det såkaldte stofmarked er
karakteriseret ved markante variationer både
vertikalt mellem markedsniveauer (top-, mellem- og detailniveau) og horisontalt inden for
det samme markedsniveau. Horisontalt består
stofmarkedets nederste niveau (detailniveauet)
for eksempel af en række ’submarkeder’, som
er forskellige, både ift. hvilke personer – køber,
sælgere, m.fl. – der indgår; hvilke typer af stoffer
som distribueres, og hvilke ’udvekslingslogikker’
– dvs. måder og principper, der handles og deles stoffer på – der driver distributionen (1). I den
internationale forskningslitteratur skelner man
ofte mellem to overordnede typer detailmarkeder
for illegale rusmidler: det ’kommercielle marked’
og det ’sociale netværksmarked’. Ligesom andre
kapitalistiske markeder bygger det kommercielle
detailmarked for illegale rusmidler på et kommercielt udvekslingsprincip (2). Her udveksles stoffer
som hovedregel for penge, hvorfor aftagerne ofte
begrebsliggøres som købere, mens de personer,
der tilvejebringer stofferne, betegnes som sælgere. Mens distribution af illegale rusmidler på
det kommercielle marked generelt er profitorienteret og foregår mellem personer, der ofte ikke
kender hinanden personligt, så er det sociale
netværksmarked – som i forskningslitteraturen til
tider kaldes ’venskabsmarkedet’ – karakteriseret ved ikke-profitorienteret distribution af stoffer
mellem personer, der har tætte forudgående sociale relationer. For at beskrive dette anvender
forskere ofte begrebet ’social distribution’ (3).
Dette begreb betegner personer, der f.eks. giver,
udveksler og deler illegale rusmidler med venner, bekendte, kærester, kollegaer, naboer eller
familiemedlemmer. Selvom mindre pengebeløb
kan indgå i social distribution, så er det en vigtig
pointe, at social distribution ikke er motiveret af
et ønske om økonomisk profit.
Social distribution er udbredt
blandt unge brugere af illegale rusmidler
Når danske unge erhverver sig illegale rusmidler,
kan dette ske fra mange forskellige kanaler: fra
kommercielt orienterede ’dealere’, der sælger på
gaden, på natklubber, på internettet, fra lejligheder
eller via budservice. I 2019 lavede forskere fra
Center for Rusmiddelforskning imidlertid en
større spørgeskemaundersøgelse, som viste,
at blandt unge i alderen 15-25 er det klart det
mest almindelige, at unge får fat på illegale
rusmidler gennem deres venner (4).

Over 600 unge i undersøgelsen svarede på,
hvordan de senest havde erhvervet sig illegale
rusmidler. Som vist i tabel 1 var der flest af de
unge, som havde fået fat på stoffer gennem en
’ven’ (46 %), efterfulgt af fra en ’gadesælger’ (12,8
%), en ’bekendt’ (7,7 %), et ’bud/udbringningssælger’ (7,6 %) eller fra en ’kendt sælger’ (5,2 %).
Internationale undersøgelser har gentagne gange vist, at når unge skal have fat på særligt cannabis, men også i nogen grad andre illegale rusmidler, så spiller venner og bekendte en meget
stor rolle. Dette gør sig også gældende i Danmark, som vores spørgeskemaundersøgelse viser. Lægger man besvarelserne fra kategorierne ’ven’, ’kollega’, ’bekendt’, ’partner’ og ’anden
familie’ i tabel 1 sammen, viser det sig, at 56,8
% af de adspurgte unge svarede, at sidste gang,
de erhvervede sig illegale rusmidler, var det således gennem social distribution. Unge cannabisbrugere er dem, der er mest tilbøjelige til at gøre
brug af deres tætte sociale netværk, når de skal
have fat på stoffer. Erhvervelse fra en ’ven’ spiller
imidlertid også en central rolle, når unge skal
have fat på andre stoffer end cannabis (kokain,
ecstasy, amfetamin osv.) (4).
Tabel 1
Ven

46 %

Kollega

0,6 %

Bekendt

7,7 %

Partner

1,9 %

Anden familie

0,6 %

Gadesælger

12,8 %

Kendt sælger

5,2 %

Bud

7,6 %

Online

0,4 %

Andre

5,5 %

Ønsker ikke at svare

11,8 %

At dele stoffer med hinanden
er et ideal blandt unge stofbrugere
Center for Rusmiddelforskning har undersøgt og
kortlagt de sociale dynamikker nærmere, som
driver den venskabsbaserede distribution af illegale stoffer. Vi interviewede 40 unge, som var
en del af sociale netværk, hvor der deles og udveksles stoffer. Disse interviews viste, at videreoverdragelse af illegale rusmidler mellem unge
for det meste ikke er drevet af profitmaksimerende motiver, men derimod af sociale motiver. Dvs.
at de unge delte og udvekslede stoffer af sociale bevæggrunde og ikke med sigte på at tjene
penge. Desuden fandt vi i vores undersøgelse
frem til, at videreoverdragelse og udveksling af
stoffer mellem venner også handler om sociale
rutiner og en social adfærd, som er en del af det
at bruge stoffer. Særligt i miljøer, hvor der bruges
cannabis, som det følgende citat fra en 24-årig
mand, der er translatørstuderende, illustrerer:
”For mit vedkommende er cannabis noget, jeg
gør med mine venner. Så det har været meget
naturligt i vores vennegruppe, at vi giver til hinanden. Er der én, der er sådan: ”Jeg har noget med
her. Skal vi ikke bare ryge sammen?”. Og så på et
andet tidspunkt er det en anden, der kommer og
siger: ”Jeg har noget her. Skal vi ikke bare ryge
det?” Så der er jo en naturlig udveksling”.

Som det ovenstående antyder, er kulturen i
miljøer, hvor der bruges cannabis, ofte implicit gennemsyret af det, man i antropologien og
sociologien kalder for ’reciprocitetsnormer’. ’Reciprocitet’ betyder gensidighed og handler ofte
om udvekslingen af ”gaver” for at understrege
et socialt forpligtende forhold mellem personer.
Mere præcist henviser begrebet ’reciprocitet’ til
et ideal og en norm, som indebærer, at de, der
besidder et givent ”gode” (fx cannabis), skal
dele det med andre, men også, at hvis man har
modtaget, er det god stil at gengælde ved en
senere lejlighed. Videreoverdragelse af cannabis mellem venner kan i denne kontekst
således bedst forstås som en form for socialt
ritual, hvorigennem man både bekræfter og
stadfæster konkrete venskabsrelationer, men
også et mere generelt tilhørsforhold i et fællesskab af cannabisbrugere, baseret på samhørighed, generøsitet og solidaritet (6). I tråd
med dette kan det nævnes, at andre forskere
argumenterer for, at cannabiskulturens ideal om,
at man skal dele, hvis man har, er en væsentlig
katalysator for, at unge giver sig i kast med videreoverdragelse af illegale rusmidler til andre (7).
At være mellemmand
Unges videreoverdragelse af stoffer kan imidlertid også være drevet af sociale motiver som fx
ønsket om at blive opfattet som en flink person
og god ven ved fx at give stoffer til venner, der
er løbet tør. Det kan også være, at man hjælper med at skaffe stoffer til venner, der selv er
utrygge ved at skulle kontakte en fremmed kommerciel sælger. Eller som illustreret i det følgende citat fra en 28-årig mand, der arbejder som
tømrer, at man giver cannabis til et stofbrugende
familiemedlem, som man ikke ønsker skal komme i uføre ved at have kontakt til kommercielle
sælgere, der kunne finde på også at tilbyde dem
hårdere stoffer. Den 28-årige mand fortæller:
”Jamen, jeg giver tit [cannabis] til min lillesøster.
Det er sgu nok, fordi jeg er sådan lidt … jeg har
en idé om, at det er mindre slemt, hvis hun får
det af mig. Altså så hun ikke skal ud at købe det,
at hun ikke skal kriminalisere sig selv. Hvis hun
bare kan komme her og hente det gratis, så tænker jeg, at vi er sluppet om det værste. (…) Hun
kan komme og hente lige så meget, hun vil. Det
har noget at gøre med, at hun har et anlæg for,
ligesom sin storebror, at hvis hun gør noget, så
kan hun godt finde på at gøre det rigtig meget.
Og jeg ved, at det miljø, hun bor i og færdes i
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Venner og bekendtes deling og udveksling
af stoffer straffes ofte som narkotikasalg
Venner og bekendte (dvs. fx venner af venner)
spiller således en meget central rolle, når unge
erhverver illegale rusmidler. Når stoffer deles og
udveksles mellem de unge, kan det juridisk set
defineres som ’videreoverdragelse’ af stoffer. I
Danmark er ’videreoverdragelse’ (i lov om euforiserende stoffer) juridisk set en langt mere alvorlig kriminel forseelse end blot ’besiddelse til eget
forbrug’. Mens besiddelse til eget forbrug typisk
sanktioneres med bøde, så straffes videreoverdragelse af mindre mængder illegale rusmidler
i hovedreglen med fængselsstraf i minimum 10
dage i førstegangstilfælde, med 30-60 dages
fængsel i andengangstilfælde og med minimum
fire måneders fængsel i tredjegangstilfælde.
Undtagelsen er overdragelse af små mængder
hash under 50 gram, som i førstegangstilfælde
blot straffes med bøde (5). Dette gælder, uanset
om der i videreoverdragelsen indgår pengeudveksling eller ej.
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til daglig, er der muligheder for, hvis man opsøger dem, der sælger hash, så får man pludselig
svampe tilbudt, eller man får kokain tilbudt, eller
man får et eller andet stukket i hånden. Og det vil
jeg gerne prøve at undgå. Men ja, det er sådan
lidt en måde at passe lidt på hende”.
I de scenarier, hvor en ung skaffer stoffer for andre, enten fordi disse ’andre’ er utrygge ved selv
at skulle købe, eller fordi man ønsker at skærme
en anden person fra det kommercielle stofmarked, så kommer skafferen uvilkårligt til at agere
en art ’mellemmand’ mellem den kommercielle
sælger og sine venner, sin kæreste eller et
familiemedlem. Selvom denne form for ’mellemmandsvirksomhed’ er drevet af sociale motiver,
kan der til tider indgå mindre pengebeløb. Personer, der køber stoffer på vegne af en ven, vil f.eks.
ofte kræve at få deres udlæg dækket, og nogle tager også et lille ’gebyr’ for deres ulejlighed.
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At købe sammen
Penge indgår også i såkaldte fælleskøb, hvor en
gruppe venner samler et større pengebeløb sammen for i fællesskab at købe en større mængde
af stoffer, som efterfølgende deles ud til brug af
gruppens medlemmer. Ved fælleskøb vil én eller
flere personer typisk også agere mellemmand
for en større gruppe, som 24-årig ung kvinde, der
er socialrådgiverstuderende, her fortæller:
”Vi gør lidt på skift, faktisk. Nogle perioder har
det været mig, men vi har sådan en gruppe på 10
mennesker, som alle gerne vil have speed, så en
gang hver anden uge så er der én, der tager ud
og henter 200 gram eller 100 hos én [en sælger].
Så får vi så 10 [gram] hver. Så det er jo egentligt
ikke rigtigt at købe og sælge, men det tror jeg, at
politiet ville tænke, hvis en af os blev taget med
100 gram på sig. Det var så sygt ”noia” hver gang
[man skulle ud og købe], fordi vi følte jo ikke selv,
at vi gjorde noget ulovligt. Altså det var jo bare til
vores eget forbrug, og så til de 10 nærmeste venner. Vi tjente ikke engang noget på det, men hvis
vi var blevet taget med 100 eller 200 på os, så var
vi sikkert kommet ind og sidde, eller, jeg ved det
ikke ... Jeg har faktisk aldrig turde at slå det op”.
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Citatet her er et eksempel på, hvordan social
distribution i sjældne tilfælde involverer endog
meget store mængder af illegale rusmidler. I
Danmark anses distribution af over 50 gram amfetamin som grov narkotikakriminalitet, hvorfor
dette er omfattet af straffelovens § 191, stk. 1,
som har en strafferamme på op til 10 års fængsel.

”Jeg er ikke dealer”
Selvom social distribution kan involvere videreoverdragelse af væsentlige mængder af stoffer,
som fx i situationer, hvor enkelte unge køber på
vegne af en større gruppe af venner, så viste vores interviews med de unge, at de sjældent ser
sig selv som kriminelle ’narkohandlere’, men derimod primært eller udelukkende som stofbrugere.
Deres grunde til dette er blandt andet, at socialt
baseret videreoverdragelse i de fleste tilfælde
involverer mindre mængder af stoffer; at videreoverdragelsen (af selv større mængder af stoffer)
ikke gøres med sigte på økonomisk vinding (og
ofte slet ikke involverer stof-for-penge-transaktioner); og at de personer, man videregiver stoffer
til, ikke er fremmede, men derimod en del af ens
tætte sociale netværk.
Socialt- vs. profitmotiveret overdragelse:
Behov for lovændring?
Social distribution udøves i dag af unge med en
bred vifte af sociale baggrunde og er i dag en af
de væsentligste måder, hvorpå illegale rusmidler
bevæger sig i den nederste del af stofmarkedet.
I Danmark skelnes der juridisk set i hovedreglen ikke mellem socialt- og profitmotiveret overdragelse. Internationalt er der dog i dag bred
konsensus blandt forskere om, at social distribution repræsenterer en markant anden type
videreoverdragelse end egentlig ’narkotikahandel’, hvorfor nogle forskere argumenterer for, at
denne form for distribution burde defineres som
en særskilt kategori i lovgivningen med en lavere strafferamme (8). Ligesom dansk lovgivning
vedrørende drab i dag skelner mellem to typer
af drab (forsætligt manddrab og uagtsomt
manddrab), bør danske lovgivere også overveje, om det i fremtiden ville være frugtbart, at
loven også i højere grad tog højde for mere og
mindre alvorlige motiver for overdragelse af
illegale rusmidler.
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’Social distribution’, som er omdrejningspunktet i denne artikel, er et vigtigt begreb for at forstå kulturen blandt unge stofbrugere. Dette begreb henviser til, når der gives, udveksles og deles illegale
stoffer mellem venner, bekendte, familiemedlemmer, kærester eller andre sociale relationer. Mindre
pengebeløb kan indgå i social distribution, men salg med økonomisk profit er aldrig målet. Der er således ikke tale om egentlig handel mellem ’købere’ og ’sælgere’, men i stedet om udveksling af stoffer
mellem mennesker i ønsket om at dele med hinanden og bygge eller bekræfte sociale relationer.
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Det gør en forskel,
om medicin til
behandling af
opioidafhængighed
udleveres fra et
rusmiddelcenter
eller et apotek
Behandling af opioidafhængighed med substitutionsmedicin har vist gode
resultater i forhold til at reducere opioidbrug og forebygge stofrelaterede
overdoser og dødsfald. Samtidig peger forskning på, at der sker overraskende
mange dødsfald under og efter behandlingen
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Brug af illegale opioider (fx heroin) er forbundet
med øget risiko for infektioner, blandingsmisbrug, psykiatriske lidelser, kriminalitet og tidlig
død. Behandling af opioidafhængighed med
substitutionsmedicin, fx metadon, buprenorphin
eller buprenorphin kombineret med naloxon (et
antidot/modgift, som også bruges til behandling
af overdosis) kan være et effektivt middel til at
reducere opioidbrug og forebygge overdoser og
dødsfald. Substitutionsbehandling af opioidafhængige er en behandling, hvor mennesker, der
gennem længere tid har været afhængige af et
opioid (morfin eller heroin), tilbydes medicinsk
behandling med metadon eller buprenorphin
(substitutionsmedicin), som i sin virkning minder meget om morfin eller heroin, men er mindre
skadeligt. Den medicinske behandling tilbydes
ofte i sammenhæng med andre ydelser, fx terapiforløb eller hjælp fra socialrådgiver.
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Hvis en person med opioidafhængighed henvender sig til et offentligt rusmiddelcenter og ønsker
behandling, skal behandlingen ifølge Servicelovens § 101 om behandlingsgaranti opstartes
inden for to uger efter den første henvendelse.
Behandlingen involverer lægeaftale på rusmiddelcentret, hvor lægen vurderer, om der er behov
for opstart med substitutionsmedicin, og i samarbejde med personen, der skal i behandling, vurderer, hvilken medicin vedkommende skal starte
med. Derudover påpeger de danske retningslinjer
for substitutionsbehandling, at hvis substitutionsmedicinen udleveres på et rusmiddelcenter, bør
den indtages dagligt og overvåget på behandlingsstedet i nyopstartede behandlingsforløb, og
at udlevering af medicin sker under observation
på behandlingsstedet af sundhedspersonale
mindst én gang om ugen, når behandlingen ser
ud til at fungere godt og betegnes som stabil.
Hvis det besluttes på rusmiddelcentret, at recepten på substitutionsmedicin i stedet udskrives
til udlevering på et apotek, er der ikke nogen fælles retningslinjer i forhold til overvåget indtag; alle
apoteker uden for de offentlige hospitaler er private, og det enkelte apotek kan derfor beslutte,
om der tilbydes overvåget indtag fra det ansatte
personale – i hovedstadsområdet tilbydes det
for eksempel ikke. Derudover er personalet på
apoteket ikke i samme grad som ansatte på et
rusmiddelcenter trænet i forhold til at observere
patientens velbefindende, og om patienten evt.
er påvirket af rusmidler før indtaget, hvorfor faresignaler på eksempelvis overdosis i højere grad
kan overses.

På trods af behandlingsgarantien og den relativt nemme adgang til medicinsk behandling for
opioidafhængighed er Danmark et af de lande i
Europa, der har flest overdosisdødsfald. En del
af disse dødsfald sker under og efter behandling med substitutionsmedicin. En større undersøgelse om overdosisdødsfald i Danmark i perioden 2008-2011 lavet af læge Christian Tjagvad
(1) fandt, at næsten 2/3 af dem, som døde af en
metadon-relateret overdosis, var i metadonbehandling på dødstidspunktet, hvoraf mere end
3/4 havde ikke-overvåget indtag af metadon.
Den høje rate af dødsfald sammenlagt med den
store variation i, hvordan substitutionsmedicin
administreres på rusmiddelcentre og apoteker,
har været årsag til en undersøgelse i samarbejde
mellem Center for Rusmiddelforskning, Christian
Tjagvad og professor Thomas Clausen (begge
fra det norske forskningscenter Senter for rusog avhengighetsforskning) for at finde ud af, om
udlevering af medicin til personer med opioidafhængighed på apoteker i Danmark er forbundet
med mere eller mindre alvorlige negative konsekvenser sammenlignet med udlevering fra
rusmiddelcentre. Det er denne undersøgelse, vi
beskriver i denne artikel.
Forskel på konsekvenser af
substitutionsbehandling
Undersøgelsen af konsekvenser af udlevering
af medicin til personer med opioidafhængighed
fra apoteker sammenlignet med rusmiddelcentre foregik ved, at vi gik tilbage i flere nationale
registre – Stofmisbrugsdatabasen, Lægemiddelstatistikregisteret, Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret, Kriminalregisteret og Det Psykiatriske Centralregister – og fulgte personer, der
var blevet indskrevet i offentlig stofbehandling i
2000-2016, og som var mellem 18 og 75 år gamle ved deres første indskrivning. Derudover skulle personerne have angivet brug af opioider som
deres primære stof, da det oftest er årsag til opstart
i medicinsk behandling for opioidafhængighed.
I Stofmisbrugsdatabasen indrapporteres behandlingstype ved indskrivning i behandling (fx
samtalebehandling eller medicinsk behandling
med metadon, buprenorphin eller anden substitutionsmedicin), i Lægemiddelstatistikregisteret
findes data om, hvilken medicin der er blevet udleveret på recept, og i Landspatientregisteret kan
man bl.a. se datoer for hospitalskontakt, både
akut og ved indlæggelse, samt ved indlæggelse for ikke-dødelige overdoser. I Dødsårsagsregisteret kan man identificere evt. dødsdato, i

“... næsten 2/3 af dem,
som døde af en
metadon-relateret
overdosis, var i
metadonbehandling
på dødstidspunktet,
hvoraf mere end 3/4
havde ikke-overvåget
indtag af metadon.”

Kriminalregisteret kan man finde domsafsigelser,
og sidst, men ikke mindst, kan man i Det Psykiatriske Centralregister indhente information om
psykiatrisk kontakt og behandling. Vi brugte den
først registrerede indskrivning for hver person og
koblede data fra de forskellige registre sammen
fra indskrivningstidspunkt via deres individuelle
cpr-nummer. Alle data blev behandlet anonymt,
og vi fulgte de forskningsmæssige retningslinjer
på Aarhus Universitet.
Vi fandt, at i perioden 2000-2016 blev 9.299 personer indskrevet i stofbehandling grundet opioidafhængighed. Ud af de 9.299 var flest mænd
(75 %), flest, som var født i Danmark (79 %), som
levede alene (75 %), som ikke havde hjemmeboende børn (87 %), og som ikke var i arbejde,
uddannelse eller praktik (84 %). Gennemsnitsalderen på indskrivningstidspunktet var 36,2 år.
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Blandt de 9.299 personer fik 7.410 udleveret substitutionsmedicin fra et apotek mindst én gang
– enten metadon eller buprenorphin – hvilket
svarer til 80 % af alle personer i undersøgelsen.
Vi kunne også se, at flertallet af disse (68 %) fik
udleveret metadon.
Udlevering fra et apotek bør kræve
særlig opmærksomhed
Når vi kiggede på, hvad der skete i perioden
efter personernes første indskrivning i behandling, kunne vi se, at 7.498 (81 %) havde fået
mindst én dom for kriminalitet, mens 2.221 (24
%) havde været i kontakt med hospitalet med
en stofrelateret diagnose (dvs. at det problem,
de havde henvendt sig til hospitalet for, kunne
forbindes til stofbrug). Vi kunne også se, at i alt
2.776 (30 %) var døde i undersøgelsesperioden.
Det interessante er, at vi i vores undersøgelse
fandt ud af, at ved udlevering af metadon på et
apotek var der langt større risiko for at få en
ikke-dødelig overdosis, for at modtage en dom
og for at dø – sammenlignet med udlevering
fra et behandlingssted. Derimod var der ved
udlevering af buprenorphin fra et apotek ikke
en særligt øget risiko for at modtage en dom,
mens risikoen for at få en ikke-dødelig overdosis stadig var signifikant større.
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Vores resultater er vigtige, fordi de peger på, at
man på rusmiddelområdet bør være langt mere
opmærksom på de mulige konsekvenser ved
ikke-overvåget udlevering af medicin for opioidafhængighed på et apotek, særligt ved udlevering

af metadon. Mens undersøgelser (2) har fundet,
at opstart i metadonbehandling i sig selv kan udgøre en særlig risiko for overdoser som følge af
indtag af medicinen i for høje doser og evt. sammen med rusmidler, viser vores undersøgelse,
at der derudover kan være alvorlige negative
konsekvenser ved at henlægge den medicinske
udlevering til et apotek, hvor der ofte er langt
mindre opfølgning på medicinens indvirkning
og snak om sundhed og trivsel i det hele taget.
Selvom et apotek kan være et vigtigt udleveringssted for nogle, fordi den større fleksibilitet
i udleveringen giver flere frihedsgrader i forhold
til at planlægge egen hverdag (i modsætning til
rusmiddelcentre, hvor udleveringen ofte sker på
bestemte tidspunkter), viser vores undersøgelse
altså, at det langt fra er en sikker praksis for alle.
Vores undersøgelse peger på, at medicinudlevering på et apotek primært bør overvejes som
en mulighed for mennesker med en stabil sundhedstilstand, som ikke har et misbrug af andre
rusmidler ved siden af behandlingen og ikke har
en kriminel adfærd. Vores undersøgelse peger
altså også på det vigtige i at se behandling for
opioidafhængighed som andet end en medicinsk
indsats, og hvor andre problemer, såsom kriminel adfærd og en ustabil livssituation, også bør
være fokus for en integreret psykosocial indsats.
Vores undersøgelse er ny og unik på grund af
dens nationale dækning, brug af flere registre og
fokus på udleveringssted af substitutionsmedicin.
Samtidig er vi også opmærksomme på, at indrapporteringer i Stofmisbrugsdatabasen kan ændre
sig i perioden efter indskrivning i behandling for
opioidafhængighed, og at udlevering af medicin
på et apotek derfor ikke behøver at udelukke, at
der samtidig er kontakt med rusmiddelcentret,
eller at der er en tættere kontakt med apoteket,
der udleverer medicinen. Ikke desto mindre bør
undersøgelsen lægge op til en diskussion af,
hvilken rolle udlevering af substitutionsmedicin
på apotekerne bør have i behandling af opioidafhængighed, og om der bør udvikles mere
detaljerede retningslinjer, der sikrer mere kontakt
med de patienter, der henter deres medicin på
apoteket. I Skotland tog apotekerne i 1990’erne
for eksempel ansvar for at følge patienterne tæt
og sikre observeret indtag af medicin (3), og de
gode resultater fra dette initiativ indikerer, at der i
Danmark stadig er plads til langt mere udvikling i
forhold til apotekernes rolle.
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I dansk politik er
man uenige om,
hvorvidt cannabis
skal betragtes som
skadeligt, kriminelt,
medicin eller
fornøjelse
Dansk cannabispolitik har bevæget sig i en mere restriktiv retning de seneste
tyve år. Der er dog stadig stor variation i politiske opfattelser af cannabis og
cannabisbrug, alt efter om det knyttes til organiseret kriminalitet, til risikobetonet
og sundhedsskadelig adfærd eller kategoriseres som medicin.

AF VIBEKE A. FRANK, THOMAS F. SØGAARD OG MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN
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Selvom nogle af disse opfattelser af cannabisbrug har en længere historie på bagen end andre,
så eksisterer de samtidig med nyere italesættelser og problematiseringer af cannabisbrug. Derudover er disse italesættelser koblet til bestemte
politikområder. Hvis vi vil forstå, hvordan cannabisbrugere italesættes i dansk cannabispolitik,
er det således væsentligt ikke kun at fokusere
på forbudspolitikken, men også at inkludere
et fokus på, hvordan cannabisbrug opfattes i
forebyggelses-, sundheds- og socialpolitik. At
undersøge, hvordan cannabis italesættes som
fænomen og problem indenfor forskellige politikområder, er væsentligt, fordi disse italesættelser
ofte danner baggrund for forskellige politikker
og indsatser.
Cannabisbrug var et
ungdomskulturfænomen
Brugen af cannabis voksede hastigt i 1960’erne
i Danmark og især blandt bestemte grupper af
unge, herunder hippier, nogle unge fra venstrefløjen og særlige subkulturer. Således blev cannabisbrug også et symbol på ungdomsoprør
mod det etablerede samfund. I forlængelse af
dette blev cannabis derfor primært set som et
’socialt’ fænomen og som en del af ungdomskulturen. Fik unge problemer med deres cannabisbrug, blev behandling anset for en bedre løsning
end straf. Så selvom produktion, distribution
og køb og salg af cannabis har været forbudt i
Danmark siden 1955, blev besiddelse til eget for-

brug såkaldt ’depenaliseret’ i 1969, dvs. at noget
betragtes som kriminelt, men ikke straffes. Dette
betød således, at blev man taget med mindre
mængder af cannabis på sig blev stoffet konfiskeret, men det blev ikke straffet. Unge, der
havde behov for hjælp, blev således henvist til
det sociale system, hvis de fik problemer med
cannabis, i stedet for det strafferetlige system. Vi
havde således i Danmark en relativ liberal cannabispolitik, hvor man skelnede mellem cannabisbrugere og cannabissælgere. De førstnævnte
var potentielt sociale klienter med sociale problemer, mens sidstnævnte var kriminelle og dem,
der var fokus for politiets indsats og straf. Denne
opfattelse af cannabisbrug ændrede sig dog med
den nye narkotikastrategi Kampen mod Narko i
2003, som fulgte i kølvandet på, at cannabisbrug
i stigende grad blev set som et ’afvigende valg’.
Cannabisbrug blev måske mere ’normalt’,
men også stadig et ’afvigende valg’
I løbet af 1990’erne og begyndelsen af 00’erne
begyndte statistikker at vise, at brugen af cannabis var mere udbredt end tidligere blandt unge.
Undersøgelser viste også, at unges holdning
til cannabisbrug var blevet mere liberal. I forskningen og i den offentlige debat begyndte man
således at stille spørgsmålstegn ved, om cannabisbrug var forbeholdt særlige subkulturer, eller
om man i stedet skulle begynde at se brugen af
cannabis som et ’normalt’ fænomen blandt unge
generelt. ’Normaliseringsteorien’, som udenlandske forskere kaldte det, tog udgangspunkt i en
bekymring om, hvorvidt unge tog for let på brugen
af cannabis, og om dette var udtryk for en ny ungdomskultur, der manglede et moralsk kompas,
og som ingen respekt havde for lovgivningen.
Med andre ord opstod der en stigende bekymring for udviklingen af en ungdomskultur,
hvor man eksperimenterede med både legale
og illegale rusmidler i en problematisk grad,
og hvor også fuldskabsorienteret druk og generel grænseoverskridende adfærd var blevet
den nye norm. Det interessante er, at samtidig
med disse udviklinger begynder man at anskue
cannabisbrugere som ’rationelle’ forbrugere, dvs.
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Fra 1960’erne og frem til i dag har politiske opfattelser og italesættelser af cannabisbrug og
cannabisbrugere ikke kun forandret sig, men
er også blevet mere mangfoldig, dog med en
tydelig tendens mod en stærkere problematisering af cannabisbrugere end tidligere. Historisk
set er brugen af cannabis således både blevet
forstået som et subkulturelt ungdomsfænomen,
som et afvigende valg, som årsagen til organiseret kriminalitet, som risikofyldt og sundhedsskadeligt og, senest, som medicin, der kan lindre
sygdomssymptomer eller bivirkninger af andre
behandlingsformer.
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forbrugere, der træffer et valg, men dog ’dårlige’
eller ’afvigende valg’. Denne opfattelse af cannabisbrug som ’afvigende’ ligger også til grund for
argumentationen i den narkotikastrategi, Kampen mod Narko, der kommer i 2003. Denne strategi var fyldt med ny retorik såsom ’nultolerance’,
’afskrækkelse’ og ’respekt for loven’. Som følge
af denne nye narkotikastrategi ændres lovgivningen, således at besiddelse til eget forbrug ikke
længere fritages for straf, hvorved den tidligere
sondring mellem bruger og sælger også ophæves. Besiddelse af cannabis til eget forbrug straffes nu med minimum en bøde og en plet på straffeattesten. I denne periode opstår således en ny
forståelse af cannabisbrug som en lovovertrædelse og dermed også som et ’afvigende valg’.
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Opfattelsen blev, at cannabisbrugere
bidrager til den organiserede,
banderelaterede kriminalitet
Selvom der i Danmark har været fokus på import
af cannabis som organiseret kriminalitet siden
1960’erne, og der hele tiden har været et ønske
om at slå hårdt ned på denne kriminalitet, så sker
der et skifte i opfattelsen af cannabisbrugernes
rolle i forhold til den organiserede kriminalitet i
starten af 00’erne. Tidligere skelnede man klart
mellem importørerne/sælgerne og brugerne af
cannabis. Mens førstnævnte blev set som bagmænd og ’pushere’, der lukrerede på at tilskynde
andre til at ”misbruge” cannabis, så blev sidstnævnte ofte set som sociale tilfælde, dvs. en art
ofre for andres pres. Politiet og myndighederne så
det derfor som deres primære opgave at gå efter
’de store fisk’, dvs. dem, der importerede og tjente penge på andres ”misbrug” af cannabis. Med
Kampen mod Narko begyndte man imidlertid
også at gå efter cannabisbrugerne, som nu ikke
længere blev set som ofre for andres pres, men
derimod i stigende grad som aktive ’købere’,
’kunder’ og som det økonomiske grundlag for
den organiserede kriminalitet. Cannabisbrugere bliver med andre ord rammesat som nogle,
der gennem deres afvigende forbrugervalg er
medansvarlige i at drive den organiserede cannabiskriminalitet frem i Danmark. På denne baggrund er købere af cannabis i stigende grad blevet
målet for politiets indsatser.
Cannabisbrug som (potentielt)
sundhedsskadeligt og dermed risikofyldt
Parallelt med forståelsen af cannabisbrug som et
kriminalitetsproblem har der også siden slutningen af 1990’erne været fokus på cannabisbrug
som et helbredsproblem og som en risikofaktor.

Siden 1990’erne er cannabis blevet italesat som
særligt risikofyldt for unge, eftersom brugen
af cannabis kan give helbredsskader (som fx
psykoser), sociale og indlæringsmæssige problemer, og fordi brugen af cannabis menes at
kunne føre til brug af andre mere farlige illegale
rusmidler. Cannabis anskues i denne sammenhæng som en ’risikofaktor’, og unge, der bruger
cannabis, beskrives ofte som værende ’i risiko’.
De er (endnu) ikke afhængige, har (endnu) ikke
indlæringsvanskeligheder, og de bruger (endnu)
ikke andre illegale stoffer end cannabis. Men
risikoen for, at alt dette kan ske, er til stede. Udover at blive italesat som ’i risiko’ så bliver unge
også italesat som ’risikoudsatte’. Det vil sige, at
selvom unge ikke selv bruger cannabis, så er de
udsat for risiko, når andre unge bruger cannabis. Cannabisbrug antages således at være en
potentiel ’smittekilde’, idet unge, der bruger
cannabis, kan inspirere andre unge til også at
begynde, hvilket kan øge sidstnævntes risiko for
at droppe ud af skolen. Unge, der bruger cannabis, udsætter således ikke blot sig selv for risici, de
anskues i stigende grad også som en risikokilde
for andre. På denne baggrund har en række ungdomsuddannelser taget ’nultolerancepolitikken’
til sig og lavet regler om, at cannabisbrug og det
at være påvirket af cannabis på skolerne sanktioneres med hjemsendelse eller bortvisning. Dette
gøres for at beskytte den ikke-cannabisbrugende
del af eleverne på ungdomsuddannelserne.
Cannabis som medicin
Over de senere år bliver cannabisbrug også italesat som medicinsk brug. Dette har medført et
skift i betragtningen af cannabis fra ulovligt stof til
en lovlig, medicinsk substans. Selvom cannabis
til medicinsk brug har været tilladt mange andre
steder i verden i årtier, er der først i 2018 indført forsøg med medicinsk cannabis i Danmark.
Det betyder dog ikke, at cannabis ikke tidligere
er blevet brugt som medicin herhjemme. Det er
det, men det har været ulovligt at gøre det. Alligevel har det været nemt at finde information
om medicinsk brug af cannabis på internettet.
Fx deler mange erfaringer om, hvilke lidelser og
bivirkninger af anden medicin – som fx cancerbehandling – cannabis kan være med til at lindre.
Der har også været let adgang til information om
virkningen af forskellige aktive stoffer i cannabis,
især virkningen af CBD (Cannabidiol) og THC
(Tetrahydrocannabinol – et af de væsentligste
psykoaktive stoffer i cannabisplanten) på forskellige lidelser, samt om, hvordan man finder produkter såsom cannabisolie eller -frø samt udstyr

til selv at dyrke til medicinsk brug. På trods af det
nye forsøg med medicinsk cannabis er der stadig mange, der bruger cannabis medicinsk uden
at få det udskrevet af en læge. En væsentlig
grund hertil er, at forsøget udelukkende inkluderer
særlige lidelser, fx sklerose eller patienter i kemoterapi. Italesættelsen af medicinsk brug af cannabis er tæt knyttet til opfattelsen af dem, der
bruger det, som ’patienter’, der får ’lovlig medicin’, og ideen om, at disse skal beskyttes mod
det illegale cannabismarked. Derfor er medicinsk
brug af cannabis typisk italesat som væsensforskelligt fra det rekreative brug, der er ’illegalt’ og
’nydelsesorienteret’. Der er dog i praksis gråzoner, eftersom mange, der bruger cannabis
som medicin, opfatter sig selv som patienter,
men stadig må på det illegale marked, da deres
lidelse ikke er inkluderet i det legale forsøg.
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Fremtiden for dansk cannabispolitik
peger i forskellige retninger
Dansk cannabispolitik består af en række politikdomæner, som hver er karakteriseret ved forskellige
forståelser af cannabis, ’problemet’ og cannabisbrugeren. Italesættelsen af cannabisbrug som
sundhedsskadeligt og risikofyldt er den opfattelse, vi fx ser udbredt inden for sundheds- og
forebyggelsespolitikken, mens italesættelsen af
cannabis som medicin primært er udbredt inden
for det, man kunne kalde for det medicinske felt.
Selvom diskussioner om cannabis som en smertelindrende substans har fyldt meget i de senere år,
så har disse ikke generelt ændret dansk cannabispolitik. I Danmark er de forskellige cannabisrelaterede politikområder stadig i høj grad farvet
af den overordnede nultolerancepolitik og særligt af de senere års italesættelse af cannabisbrug som et organiseret kriminalitetsproblem.
Dette har betydet, at mens flere lande i disse
år ændrer deres cannabispolitik i en mere liberal retning, hvor man fx afkriminaliserer
cannabis til eget forbrug, og hvor medicinsk
cannabis kan tildeles en lang række både psykiske og fysiske lidelser, så synes Danmark på
et overordnet plan at bevæge sig i den modsatte retning. Væk fra en historisk liberal tilgang og i retning af en mere repressiv tilgang.
Hvordan dansk cannabispolitik vil udvikle sig
i fremtiden, er derfor svært at forudsige, især
fordi flere meningsmålinger de senere år har
peget på, at der i befolkningen er et lille flertal
for en mere lempelig cannabispolitik, mens dette
ikke er tilfældet blandt et markant flertal af politikerne i folketinget.

Artiklen er baseret på en engelsksproget artikel af forfatterne,
hvori kilderne til artiklen også kan ses. Referencen er: Søgaard,
T. F., Nygaard-Christensen, M., & Frank, V. A. (2021). Danish
cannabis policy revisited: Multiple framings of cannabis use in
policy discourse. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, s. 1-17
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Når unge kører
alkoholpåvirkede i
bil, spiller den danske
alkoholkultur og
forholdet til vennerne
en væsentlig rolle

Foto: Elia Pellegrini, Unsplash

For at nedbringe antallet af unge, der kører spirituskørsel i bil, er det vigtigt at forstå,
hvordan unge tænker og agerer i sociale sammenhænge, hvor alkohol og bilkørsel
er involveret. Mange faktorer spiller ind, og et ensidigt fokus på de mest ekstreme
tilfælde, fx vanvidsbilisme, gavner ikke en overordnet forebyggende indsats.
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Unges bilkørsel i alkoholpåvirket
tilstand sker ikke i et vakuum
Fra den internationale forskningslitteratur ved
vi, at kørsel i alkoholpåvirket tilstand blandt
andet kan kobles til særlige holdninger og personlighedstræk, fx øget tilbøjelighed til at ’søge
spænding’ og handle impulsivt (2). Samtidig
peger forskningslitteraturen dog i stigende grad
på vigtigheden af at forstå de forskellige sammenhænge, som kørsel i alkoholpåvirket tilstand udspiller sig i. Kørsel i alkoholpåvirket tilstand sker
med andre ord ikke i et vakuum. Det sker i nogle
særlige situationer, i nogle geografiske områder
mere end i andre, og det sker ofte under nogle
særlige sociale omstændigheder (3). Blandt andet ved vi, at geografiske forhold som store afstande og mangel på offentlig transport gør det
mere fristende at tage bilen hjem. Vi ved også, at
det ikke kun er byture og fester, men også ’almindelige hverdagsaktiviteter’, som løber forud for, at
man kører bil, selvom man har drukket (3; 4). Det
kan fx være, at de unge ’hænger ud’ sammen,
ordner biler eller hygger sig efter skole eller arbejde. At de drikker øl til – og kører hjem eller videre

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at danske unge fortsat – om end i mindre omfang end tidligere – drikker rigtig meget
alkohol (7). Og endvidere, at de sjældent drikker
alene, men hovedsageligt sammen med vennerne. Alkoholbrug er med andre ord ’et socialt
fænomen’, og det er spirituskørsel blandt unge i
mange tilfælde også (3). Selvom vennerne ikke
nødvendigvis er med i bilen, så har de unge ofte
været sammen med vennerne i tiden op til køreturen. Når vi kigger nærmere på, hvilke situationer de unge i vores undersøgelse fremhæver,
når de taler om kørsel i alkoholpåvirket tilstand,
så er det netop sociale situationer sammen med
vennerne, der træder frem. Ofte forklares køreturen med ’en pludselig indskydelse’ som fx her:
”Vi sad to veninder og drak og spillede spil, og så
bestemte vi os for, at vi ville på McDonald’s inde i
Esbjerg. Jeg var den eneste, der havde kørekort,
så jeg siger: ”Jamen, vi tager bare bilen …””
En del fremhæver også, at selvom det i selve
situationen ”bare gav mening i mit hoved at køre
bil”, så ”ved man jo godt, at det er forkert ”. De
fleste af de unge, vi interviewede, udtrykte med
andre ord, at de synes, det er forkert at køre efter
at have drukket, men også, at det i nogle situationer alligevel kan være svært at lade være, fx hvis
der skal hentes ’forsyninger’ til festen i form af
mad, cigaretter eller mere alkohol. Det kan også
være, at man har lovet at køre hjem fra festen
eller byen, men alligevel kom til at drikke i løbet
af aftenen. Eller at man ’bare gerne vil hjem’
ligesom Ida:
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Statistikkerne over ulykker i trafikken peger på,
at de 17-24-årige bilister er overrepræsenterede
i de alvorlige trafikulykker. Vi ved, at dette blandt
andet skyldes faktorer såsom høj hastighed,
uopmærksomhed (fx grundet brug af mobiltelefon), manglende brug af sikkerhedssele, manglende erfaring og brug af rusmidler, hvor alkohol
spiller en væsentlig rolle (1). Center for Rusmiddelforskning har i samarbejde med Rådet for
Sikker Trafik interviewet 30 unge mellem 17 og
24 år, som har udvist eller oplevet disse former
for risikoadfærd, herunder bilkørsel i påvirket tilstand. Formålet med interviewene var at undersøge, hvilke årsager der kan være til, at unge udviser risikoadfærd i bil, og hvordan de unge selv
forholder sig til dette.

(5; 6). Hvis vi ønsker at forstå, hvad det handler om, når unge kører bil i påvirket tilstand,
er det derfor vigtigt at forstå de kontekster og
situationer, som denne adfærd finder sted i.

”… så står bilen der, og man tænker: ‘Nå ja, nu er
der lige gået de der timer … man har været mega
stiv, men man er jo ikke fuld nu, så kan man da
godt lige tage bilen hjem. Og hvis man lige har
drukket noget vand og spist noget mad, så har
det vel ikke den største påvirkning mere?”
Disse eksempler peger på, at begivenheder,
hvori der indgår alkohol – og ikke mindst transporten til og fra – skal være nøje gennemtænkte
og planlagte, hvis de unge skal undgå situationer, hvor det bliver fristende at køre i alkoholpåvirket tilstand.
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(Promille)grænser bliver
til gråzoner for de unge
De unge, vi har interviewet, lægger altså vægt på,
at kørsel i alkoholpåvirket tilstand ofte sker i nogle
særlige situationer. Af interviewene fremgår det
også, at selvom de unge, for de flestes vedkommende, finder det forkert at køre bil i alkoholpåvirket tilstand, så kan det være vanskeligt at
vurdere, hvornår man selv – og andre – har drukket for meget til at kunne køre uden at overskride
promillegrænsen på 0,5. De unge beretter om
forskellige måder at vurdere, om man har drukket
for meget, herunder ikke overraskende, at man
holder styr på antal indtagne genstande. Dette
kan dog være vanskeligt, særligt hvis begivenheden forløber over mange timer. Hvor meget
betyder to genstande så? Eller fem, hvis der er
gået noget tid? Som vi så før, så prøver Ida f.eks.
at vurdere omfanget af sin beruselse ved ud over
tid at medtænke faktorer som mad og væskeindtag. De fleste giver udtryk for, at ’grænsen skal
kunne mærkes’, hvilket indebærer, at man skal
have en fysisk, motorisk eller mental fornemmelse af at være påvirket. At man ikke kan mærke
sin krop på samme måde, som man plejer. At
man ikke kan holde balancen. At man føler sig
uklar eller langsom i sine bevægelser, som Lisa
forklarer, da hun bliver spurgt om, hvor hun selv
synes, at grænsen går for, hvornår man har drukket for meget til køre:

måde at drikke på eller deres forståelse af, hvad
alkoholbrug og beruselse er for noget. En tidligere
undersøgelse foretaget på Center for Rusmiddelforskning peger netop på, at binge drinking for
mange danske unge handler mere om, hvordan
de oplever, at alkoholen påvirker dem, end hvor
meget de faktisk drikker (8). Samlet set vidner
dette om, at det formentligt ikke er tilstrækkeligt blot at fokusere på de nuværende promillegrænser, hvis vi gerne vil forebygge, at unge
kører bil i alkoholpåvirket tilstand.

”Altså jeg synes … når den kan mærkes, når du
begynder at mærke, at nu er den der, så synes
jeg, at der er grænsen.”

For en del af de unge i vores undersøgelse af
unges risikoadfærd i trafikken bliver det da også
ofte en gråzone-sag at vurdere, hvornår og hvorvidt de har drukket for meget til at kunne køre.
Som nævnt ovenfor, så er de fleste enige om, at
man ikke bør køre, når man er fuld. Men hvornår
er man så egentlig det, når man befinder sig i
en alkoholkultur, der stadig, primært, handler
om at blive beruset? (9). Her henviser mange
af de unge til en subjektiv oplevelse af, hvorvidt
de føler sig ‘trygge’ ved at skulle køre, eller om
de oplever at være ‘klar’ til at køre og ‘i kontrol’.
Det handler altså ikke bare om antal genstande
eller promillen i blodet. Nogle af de unge giver
da også udtryk for, at det kan være okay at køre
i forbindelse med at have drukket alkohol, ‘hvis
man kan styre det’. Samtidig fortæller de, at de
– i ædru tilstand – godt ved, at den kontrol og
tryghed, som de oplever på selve aftenen, ikke
nødvendigvis er reel. Dette afspejler formentlig,
hvor vanskeligt det kan være at vurdere omfanget af både sin egen og andres beruselse (10;4).

Det betyder også, at et relativt abstrakt begreb
som ’promillegrænser’ for nogle unge ikke vækker genklang, ’når musikken spiller.’ At promillegrænsen med andre ord bliver svær at forholde
sig konkret til. Men det er måske ikke så overraskende. Hvis vi fx drager paralleller til et andet alkoholrelateret grænsebegreb, så repræsenterer
Sundhedsstyrelsens begreb om binge drinking
(dvs. at ’overdrikke’) også en slags grænse, som
mange unge kan have svært ved at navigere
efter, når de drikker. Når man binge-drikker, så
drikker man mere end fem genstande ved samme
lejlighed. Forskningen viser, at dette er usundt
på en række forskellige parametre, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man stopper før
fem genstande (7). Denne grænse vækker bare
ikke rigtig genklang hos de unge, som i overvejende grad (stadig) drikker alkohol med henblik
på at blive beruset. Det matcher altså ikke deres

Er unges risikoadfærd i trafikken
vanvidskørsel?
I foråret og sommeren 2021 har der været et
enormt fokus på ’vanvidskørsel’ og ’vanvidsbilister’ i det danske medielandskab. Ud over en
række konkrete sager, som er kommet i mediernes søgelys, så udspringer dette fokus formentlig af regeringens ambition om, at ’Vanvidskørsel
skal stoppes’ (11). Her beskrives vanvidsbilister
blandt andet som en gruppe ”hensynsløse personer”, der ”føler sig hævet over loven”, som ”med
fuldt overlæg bringer andres liv i fare”, og som
vurderes at have tilknytning til bandemiljøet (11).
Som forlængelse heraf blev der i marts i år indført en ny lov om vanvidskørsel. Den indebærer,
at straffen for hensynsløs kørsel skærpes, og
at biler kan konfiskeres. Vi ønsker ikke at stille
spørgsmålstegn ved hverken relevansen af disse tiltag, eller hvorvidt hensynsløs kørsel er et

“Samlet set vidner dette
om, at det formentligt
ikke er tilstrækkeligt
blot at fokusere på de
nuværende promillegrænser, hvis vi gerne
vil forebygge, at unge
kører bil i alkoholpåvirket tilstand.”
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fænomen, der findes og bør inddæmmes. Det findes.
Men hvis det overordnede formål er at nedbringe
antallet af unge, der kommer alvorligt til skade,
skader andre eller mister livet i trafikken – så er
det særligt væsentligt (fortsat) at fokusere på den
risikoadfærd i trafikken, som forekommer blandt
et langt bredere udsnit af danske unge. Unge, der
hverken kan betegnes som sensationssøgende,
føler sig hævet over loven eller med fuldt overlæg
bringer andres liv i fare. Her peger vores undersøgelse på, at unges kørsel i alkoholpåvirket tilstand blandt andet skal ses som et udtryk for, at
det kan være vanskeligt at navigere efter abstrakte grænser omkring promiller og genstandsantal,
når man er ung i en dansk beruselseskultur. Derudover kan kørsel i alkoholpåvirket tilstand i nogle tilfælde ses som et udtryk for loyalitet over for vennerne
– at man fx kører hjem, når man har lovet det, selvom
man kom til at drikke mere, end planen var. Hvis vi
ønsker at forebygge ulykker i trafikken blandt unge
generelt – og ikke alene fokusere på en snævert
defineret gruppe, der anskues som særligt ’svære
at nå’ – så bør vi bestræbe os på at skabe mere
viden om de situationer og sammenhænge, som
spirituskørsel opstår i, samt hvordan de unge selv
tænker om og agerer i de dilemmaer, der opstår
i deres hverdagsliv med alkohol og kørsel. En sådan viden vil gøre os skarpere på, hvordan man
bedst kommer i dialog med de unge på en måde,
der resonerer med deres egne erfaringer, perspektiver og hverdagsliv. Og dermed, hvordan vi
bedst muligt forebygger, at unge kører bil, når de har
drukket alkohol.
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Du kan læse mere om undersøgelsen
”Unges risikoadfærd i trafikken” på
Center for Rusmiddelforsknings
hjemmeside: https://psy.au.dk/forskning/
forskningscentre-og-klinikker/centerfor-rusmiddelforskning/forskning/
forskningsprojekter/unges-risikoadfaerd-itrafikken/
Center for Rusmiddelforskning er netop
nu i gang med en ny undersøgelse, der
undersøger unges bilkørsel i stof- og
alkoholpåvirket tilstand yderligere.
Læs mere på Center for
Rusmiddelforsknings hjemmeside: https://
psy.au.dk/forskning/forskningscentre-ogklinikker/center-for-rusmiddelforskning/
forskning/forskningsprojekter/bilkoersel-ipaavirket-tilstand-blandt-unge/
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KENDTE LIV:
INTERVIEW MED
PERNILLE HØJMARK
Kunstnere, journalister og andre i formidlende professioner
arbejder til daglig med at bringe historier til verden om mennesker, samfundet og livet. Men beretninger fra deres personlige
liv kan også vække refleksion, genkendelighed og genklang
hos mange. Artikelserien ’Kendte liv’ 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 rusmidler kan påvirke livet.
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Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

”Pippi Langstrømpe
blev min redning”

AF KARINA LUISE ANDERSEN
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Skuespiller og sanger Pernille Højmark er kendt og elsket for sin udstråling
på både scene og skærm. Hun har en særlig evne til at få alle sine roller til at
føles som ’rigtige, ægte’ mennesker af kød og blod. Måske skyldes det bl.a.
den indsigt i, hvor svært det kan være at være menneske, som hendes fars
alkoholproblemer og selvmord gav hende allerede som barn.

Karina Luise Andersen er
cand. mag. og redaktør på STOF
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De første seks-syv år af Pernille Højmarks liv var
der ikke meget i vejen med den barndom. Det
var i Vangede, og det var stort set lykke, tryghed,
lyse sommeraftener og kærlige, sjove forældre.
Der var indimellem små udfald og skænderier,
som der er i de fleste hjem, og der var også en
enkelt gang, hvor Pernille Højmarks far sad fuld
oppe i et træ i haven og kastede æbler efter naboen. Det syntes Pernilles mor ikke var så passende for en jurist med møderet for Højesteret.
Men derudover var alt helt, som det skulle være.
”Mine forældre var nogle vidunderlige, skide sjove
og skønne sjæle, og indtil jeg var seks år gammel, fik jeg lov til at opleve dem på den måde for
fuld skrue. Min far var en skøn legefar, og han
byggede alt muligt med os og legede alt muligt,”
fortæller Pernille Højmark og fortsætter:
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”Og det er jo også det, der er min families tragedie. For der var så mange muligheder for, at det
kunne gå godt. Det hele var så lykkeligt og helt
efter bogen. Men det gik bare slet, slet ikke.”
I 1968 får Pernille Højmarks far arbejde som jurist i Grønland, og da Pernilles far gerne vil have
sine børn med til Grønland, men deres mor ikke
har lyst til at forlade sit job som psykolog på
Ungdomsklinikken i København, flytter Pernille
Højmark og hendes to år ældre søster alene
med deres far til Grønland uden deres mor. Den
flytning kommer til at forandre alt.
Årene i Grønland sidder stadig i kroppen
Inden flytningen til Grønland husker Pernille
Højmark kun, at hendes far nogle gange blev
fuld til fester eller ved andre sjældne lejligheder,
men ganske få uger efter ankomsten til Grønland
eskalerer hans alkoholforbrug voldsomt. Han er
sjældent hjemme i boligblokken ’Blok P’ i Nuuk
(dengang Godthåb) og sjældent i ædru tilstand.
Pernille og hendes søster må derfor klare sig
selv en stor del af tiden. Ikke alene var farens
fravær og beruselse barsk, selve miljøet, pigerne
befandt sig i, var også voldsomt.
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”I 1968 var Grønland én stor byggeplads, og folk
var jo altså fordrukne, og man vadede jo nærmest i glasskår. Og tonen mellem de grønlandske og de danske børn var meget voldsom. De
grønlandske børn gav os skylden for alle de problemer, der var, og det kunne jeg jo sådan set
godt forstå. Men det var alligevel en barsk omgang. Der var regulære gadeslagsmål mellem

børnene og ikke med små ”tjat” til hinanden. Det
var med kvælertag, knytnæver og det hele. Hver
dag var jeg i risiko for at blive overfaldet, når jeg
gik hjem, og det var ikke rart for et barn på otte år
at opleve det,” fortæller Pernille.
Hun mindes også, hvordan hun udover at forsøge
at overleve i det rå børnemiljø brugte meget tid
og energi på at lede efter sin far på byens værtshuse. Når hun endelig fandt ham, ville han ofte
ikke med hjem, og følelsen af at være den lille
pige, som måtte forlade værtshuset uden sin far
og gå alene ud i det iskolde aftenmørke i Nuuk,
sidder stadig i kroppen på hende.
”De andre voksne på værtshusene grinte, når jeg
gik ud derfra alene. Og jeg troede jo, de grinte af
mig, men de har selvfølgelig grint, fordi de skammede sig. Men den der fornemmelse af at gå ud
af et værtshus med de voksnes grin i ryggen,
den sidder stadig i mig. Der var mange år, hvor
jeg slet ikke kunne tåle at høre den slags grin,
som voksne har, når de ikke griner, fordi noget er
sjovt, men fordi det er flovt.”
8-årige Pernille og hendes 10-årige søster tog
selv ansvaret for deres dagligdag i hjemmet i de
to år, opholdet i Grønland varede. De købte ind,
lavede mad og sørgede for at komme af sted i
skole om morgenen. Søsteren trivedes godt i sin
klasse og fik nære veninder, men for Pernille var
det sværere, og hun husker det som en utroligt
ensom og mørk periode. Et lyspunkt var der dog:
Det var Pippi Langstrømpe.
”Pippi Langstrømpe blev min redning. Tænk, at
Astrid Lindgren har lavet sådan en figur, som alle
ensomme piger kan spejle sig i. For Pippi er jo
helt alene i verden og har ingen ansvarlige voksne i sin dagligdag, men hun gør ensomheden til
sin ven og finder ud af at gøre livet til sit eget og
bliver glad for sin frihed. Altså, på den måde er
hun jo en rigtig lille anarkist, for hun gør, hvad der
passer hende, og hun gider ikke sidde på skolebænken og høre om multiplikationstabeller og
andet kedeligt. Og den kraft, hun havde, kunne
jeg bruge, når jeg sad alene i lejligheden og kukkelurede, fordi min søster sov hos en veninde, og
min far ikke var kommet med hjem fra værtshuset,” siger Pernille.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

”Pernille skal nok klare sig”
Da Pernille Højmark, hendes søster og far vender hjem til Danmark igen efter to år, går faderens
alkoholforbrug op og ned. I perioder drikker han
ikke, og i andre perioder drikker han meget. Pernille mener, at hele årsagen til faderens alkoholproblemer bunder i en følelse af utilstrækkelighed. Faderen kom fra arbejderklassen, men
havde fået en god uddannelse som jurist og var
sine forældres store stolthed. Men i virkeligheden ville han nok hellere have været kunstmaler
og siddet i en lille hytte i Spanien og udleve alle
de drømme og fantasier, han havde. Men han
havde fået den der følelse med hjemmefra om,
at han skulle gøre det bedst muligt og være ”verdensmester”. Være den bedste jurist, søn, far,
mand og samfundsborger. Det kan være svært
at leve op til, når man blot er et menneske.
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”At skulle være verdensmester i alting er jo også
frygteligt tungt at tage på sine skuldre, altså. Det
er der jo ikke nogen, der kan leve op til. I virkeligheden havde det nok været bedst, hvis han
var taget til Spanien og havde siddet i den der
hytte og malet billeder. Men det gjorde han ikke.
Han ville hellere klare det hele selv og være den
bedste til det på samme tid,” fortæller Pernille og
siger, at lige der kan hun godt genkende noget
fra sig selv. Hun har også altid villet klare sig
selv. Og det er også et ansvar, som andre har
pålagt hende, fordi de syntes, hun var så stærk
og handlekraftig.
”Pernille skal nok klare sig,” sagde hendes mor
og søster altid.
Men ligesom med Pippi Langstrømpe blev det
en ensom proces at skulle være stærk. Det kom
især til udtryk, da Pernilles far ikke kunne holde
livet ud mere og begik selvmord, da Pernille var
13 år. Chokket og sorgen var bastant og blev ikke
mindre, da Pernilles mor relativt få år efter blev
syg af kræft og døde. Da var Pernille 21 år. Hun
blev altså forældreløs i en ung alder, men havde allerede længe inden da følt sig som eneste
voksne til stede, samtidig med at hun gik med
en grundlæggende følelse af at være et meget
ensomt barn.
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”Jeg har altid haft den der med at sige til både
min mor, søster og andre: ”I skal ikke bekymre
jer om mig”. Det bliver jo en rolle, man bliver nødt
til at tage, hvis der er for ”trangt” på grund af
andres problemer i huset. Og på den måde bliver sorg også noget, som du ikke kan dele med

nogen, fordi andre ikke ved, hvordan det føles at
være lige præcis dig. Det er det, der gør sorgen
så hård, fordi der kun er dig selv til at klare den.
Sådan følte jeg det i hvert fald,” siger Pernille.
Hun forklarer derefter, at på nogle måder har forventningen fra andre, om at hun nok skulle klare
sig, også været positivt, fordi det blev selvopfyldende på én eller anden måde. Hun følte netop,
at hun klarede sig og blev en mønsterbryder.
Og følelsen af at vide, at man godt kan klare sig
selv i en tidlig alder, kan hun godt unde andre
mennesker at have:
”Det har jo været pissehårdt indimellem. Der er
mange ting, jeg har gjort tidligt og helt alene.
Bl.a. tog jeg til Paris og boede i en alder af 16
år. Den rejse gav mig en utrolig suveræn fornemmelse af, at jeg fandeme kan klare hvad
som helst. Verden kan bare komme an!”, siger
Pernille og tilføjer:
”Min generation har virkelig oplevet nogle svigt
undervejs i vores barndom pga. hippietiden, men
vi fik fanden fløjteme også noget hår på brystet.
Og der synes jeg måske, at de forældre, der
”nurser” deres børn i den grad, de gør i dag, gør
deres børn en bjørnetjeneste. For det handler
dybest set om deres egen skyldfølelse. Den skal
de lære at pakke væk og i stedet tænke om deres
unger, at de er i det her liv, og de skal ikke ligge
og bo i jeres mavepung. De skal ud og vide, at
de godt kan selv!”
Der er så meget, voksne ikke forstår
Da Pernille, hendes søster og far vendte hjem fra
Grønland, tog Pernilles mor sine to døtre med til
Thylejren på nogle ugers ophold, og der mistede
Pernille sin sidste tiltro til voksne mennesker. Det
store frihedseksperiment under hippietiden sidst
i 60’erne udfoldede sig på alle parametre i Thylejren og betød stor frihed og meget vide rammer
for børnene, men ingen stabilitet eller ansvarlige voksne i hverdagen. Det har betydet, at Pernille altid har haft det svært med autoriteter af
enhver slags. Hun forstod allerede som barn,
at hun var nødt til at være autoriteten i sit eget
liv. På den måde har hun følt, hun kunne skabe sit eget liv og sin egen frihed ligesom Pippi
Langstrømpe i stedet for at være bundet af, om
andre tog ansvar eller ej.
”I min karriere har det betydet, at jeg virkelig har
haft svært ved at skulle have en særlig respekt
over for instruktører, direktører og andre arbejds-

givere. Jeg vil helst være en-til-en med alle, og
det tror jeg da nok, har provokeret nogen. Også
fordi jeg ikke har været særligt god til at skjule,
hvis jeg synes, at nogen er en idiot. Så det har
haft en pris at være sådan, men det har også
betydet, at jeg var sådan én, der lavede sit eget
orkester og var sin egen chef. Og har haft en fest
med det. Hvis man mangler autoritetstro, så er
man også presset ud i at finde ud af sit eget liv,
fordi ingen andre tager det ansvar. Og så må det
gå, som det kan,” siger Pernille og fortsætter:

te perioder selv har drukket for meget alkohol,
fordi hun har haft det svært, så synes hun alligevel i en alder af 61, at hun har fået det bedste ud
af det hele:
”Det gik sgu. Jeg klarede den. Og for et par år
siden efter et foredrag, jeg holdt, kom en dame
hen til mig og sagde: ”Pernille, du skal klappe dig
selv på skulderen hver dag og sige til dig selv, at
det er godt gået.” Og det har jeg taget til mig, og
det prøver jeg så at huske at gøre.”

”Og det er nok det, jeg har lært af at vokse op
med min far. At hvis man ønsker sig den slags
frihed, som jeg gør, så må man tage den selv og
tage ansvar for det, der kommer med den. Min
far søgte i virkeligheden nok den frihed selv hele
sit liv, men følte sig for bundet af krav og forventninger, og så kom alkoholen ind i billedet.”
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Det, at børn kan føle sig helt alene i en verden
af voksne, som ikke tager ansvar eller bare ikke
forstår, synes Pernille, er noget af det vigtigste
at være opmærksom på, hvis man vil hjælpe
børn, der har forældre med rusmiddelproblemer.
Hun mener, det er afgørende, at de børn får
mulighed for at møde andre børn, der har det
ligesådan, så de kan opleve på egen hånd, at de
ikke er alene om at have det sådan, og at det ikke
er deres skyld, at deres forældre har problemer
eller er syge.
”Man skal vide, at hvis børn har en forælder,
der er alkoholiker, så får de børn en dyb mistro til, at der er nogen voksne, der ved en skid
om noget som helst. Så frem for at skulle sidde
over for en voksen terapeut, der fortæller dem,
at de ikke er alene, tror jeg mere på gruppeterapi, hvor man som barn kan mærke og høre,
at andre børn har oplevet det samme, og at
man kan snakke med hinanden om det,” siger
Pernille og fortsætter:
”Meget af ensomheden som barn af forældre,
der har det svært, ligger jo i, at man skammer sig
og dækker over sine forældres problemer. Man
føler sig skyldig og alene om at bære ansvaret
for det hele. Så det er bare så vigtigt, at de her
børn får at vide – det skal simpelthen proppes
ned i halsen på dem – at det ikke er deres skyld
og ansvar. Og det kan de nok bedst finde ud af
ved at opleve, at andre børn har det ligesådan.”
Selvom Pernille stadig kan føle, at der kan være
meget at kæmpe med i livet, og selvom hun i kor-
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Generationer
ESSAY:

STOF NR. 40 / EFTERÅR 2021

36

1992
Jeg ser byen, jeg blev født i, for mig som en flimrende smalfilm, altid med
et soundtrack til. Når det bare er min mor: Lars H.U.G og Lis Sørensen,
når hendes kæreste er der: Scorpions eller Metallica. Jeg ser min mor
stå i forvaskede afklippede jeans med Sundet i ryggen, overarmene er
markerede, selvom hun er lille, er hun stærk. Og så har hun den der glød,
hun ligner en fra Spanien, men alligevel kan man se det grønlandske i
øjnenes skråning. Hun står altså der, 28 år gammel og ligner noget fra en
Levi´s-reklame, mens jeg, hendes datter, betragter hende. Altid følger mine
øjne hende, af beundring og bekymring. Jeg har lært, at det aldrig er til at
vide, hvornår hun pludselig bliver væk fra mig, hvornår jeg placeres hos
mennesker, jeg ikke kender, fordi hun skal ordne noget, og jeg ikke ved,
hvor længe det varer. Jeg forsøger at gøre mig til hendes håndtaske, så
jeg kan passe ind under armen, aldrig må det blive et problem at tage mig
med. Af og til er vi på værtshus. En af gæsterne løfter mig op i baren, og jeg
nyder alle de voksnes blikke, de giver mig sodavand og slik. Jeg ser ned
mod min mor, der griner og gestikulerer med vennerne. Selvom jeg er seks
år, ved jeg, at ingen andre fra skolen oplever det her. Jeg føler mig særlig.
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I skabet derhjemme hænger nationaldragten, den lugter af kælder, og
kamikkernes skind er stift. Mens min hånd føres over glasperlebroderierne,
tænker jeg på historien om min mors første skoledag i Danmark, og
hvordan mormor puttede hende i dragten, det var august måned. Mormor
havde ordnet hendes hår i to stramme fletninger, så det trak i mors
pandeskind. En dag skal jeg arve dragten, det er altid den førstefødte,
der arver, siger de.
Jeg husker min mor blive stille, da jeg beder hende synge en af de
grønlandske sange, fra da hun var barn, og jeg beslutter mig for aldrig at
spørge om noget med Grønland igen, da hendes gråd tager til. Jeg husker
at blive vækket om natten og kørt hen hos mennesker, jeg ikke kender. Jeg
husker ikke at blive hentet fra fritten, så jeg må sove hos min klasselærer.
Der er lange perioder, hvor jeg ikke ser hende. Jeg husker undvigende
svar, hver gang jeg spørger til hende. Jeg husker at skulle vælge en bamse
og kun en, da mors kæreste er gal og står og hamrer på døren, mor skriger,
at vi skal dø, at kæresten kommer og slår os ihjel. Jeg husker at være i tvivl
om, hvilken jeg skal vælge, når vi skal op i himlen. Jeg har glemt, hvad for
en det blev.

2021
De siger det ikke direkte, men det er de små tegn, der afslører dem. En
trækning ved mundvigen, den manglende øjenkontakt. Jeg sidder ved
siden af min mor og prøver at opfange, hvordan hun oplever situationen.
Hver gang vi skal derover, beder vi til, det er en af de ”gode”. Vi beder til, at
socialrådgiverens, visitatorens, sygeplejerskens eller lægens personlighed
har de anlæg, der skal til, for at min mor får en ordentlig behandling. Vi kalder
dem ’systemmenneskerne’. Jeg gør mig ikke længere til hendes håndtaske,
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jeg er derimod vendt tilbage som den voksne. Men det er lige meget, hvor
tjekket eller friseret vi ser ud, hvor forberedte vi er, så er magtbalancen
cementeret. Det er systemdamerne i den lille provinskommune, der holder
min mors skæbne i deres hænder. Når de ser min mor, ser de: misbrug.
Men hvad de glemmer, og hvad vi må insistere på, er, at de holder hele
hendes liv i hænderne, før, under og efter stofforbrug. De holder hendes
grønlandske barndom og den brogede rejse siden da, der er hendes liv. Vi
kræver at få denne kompleksitet med.
Når vi søger om støtte til min mor, om hjælp til at købe ind, en tur til
byen eller en koncert, da hendes ben er begyndt at give efter, spørger
systemdamerne, om det er, fordi hun ”tager noget, siden hun falder?” Dette
er udgangspunktet for, at de laver en faglig og redelig vurdering. De kigger
ikke på benene, som de kan se, er tynde, de læser ikke lægerapporten,
som de ellers har adgang til, de antager i stedet og uden belæg. De skriver,
at min mor: ”Benægter at have et misbrug.” De skriver ikke: ”At hun svarer
nej til at have et misbrug.” Og hvad så, hvis hun havde? Ville hun ikke have
ret til et liv som andre? Er man som handicappet ikke berettiget støtte, hvis
man har et forbrug af illegale stoffer?
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Til sidst, dengang i halvfemserne, eskalerede det, og jeg blev fjernet
fra min mor, kom i plejefamilie, og efter min far havde en lang og sej
kamp med selvsamme kommune, kom jeg til sidst hjem og bo hos ham i
København. Min mor stoppede siden sin brug af illegale stoffer for at få
genoptaget forholdet til mig. Langsomt begyndte vi at få kontakt igen og
skabe et liv med hinanden i det. Det, jeg så, da vi begyndte at ses igen,
var, at en stor del af hendes sociale netværk var forsvundet, og kronisk
sygdom havde gjort sit indtog i kroppen. På trods af det oplevede jeg
også, hvordan det stadig var de samme spørgsmål, hun blev mødt med,
om hun nu tog noget.
Det, vi begge har lært sidenhen, er, at man skal være årvågen for at
registrere, når man udsættes for stigma, og når først du er bevidst om det og
udsættes for det, æder det sig ind i grundstammen af din menneskelighed.
Det skaber en afmagt, og den følelse af at være sat ud på sidelinjen, af
et formelt system, forplanter sig, og tanken: Jeg er ikke berettiget min
eksistens, skyder frem som betændte knopskud, en følelse, der går i arv.

Splittelsen
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Kilen starter ved min mormor, da hun rejste med sine fire børn og danske
mand fra Upernavik i Grønland til Danmark. Det var en hård omvæltning
for min mormor, og min mors forhold til sit fødested reduceres til nogle
børnesange på et sprog, hun knap kunne huske, og et par glasperlekæder,
der hang over arkitektlampen. Min mor var det eksotiske barn i en provins
i sluttresserne, hvor der ikke fandtes et sprog for integration endnu, og
psykologi ikke var blevet allemandseje. Forsøget på det rigsfællesskab,
der skulle gøre op med Danmarks kolonisering af Grønland, satte sine spor

i familien. Med nationaldragten arvede min mor sin mors rodløshed, og selv
om man ikke længere kan ane det grønlandske i mig, gik denne arv videre
i næste led, fra min mor til mig.

Rusen har fyldt, men rusen er altid forankret socialt og i kultur, man kan
ikke tale om rusen isoleret. Mad er et af de mest benyttede felter inden
for antropologien, fordi maden er samlingspunktet, men det er oftest ikke
maden, det handler om, det er alt det, som maden er forbundet til og
med, der udgør det egentlige felt. Det samme vil jeg vove at påstå med
stoffer. Når vi taler om stoffer, er det alt andet end stofferne, det handler
om, måske lige undtaget neurobiologisk forskning. Men det er ordet stoffer,
‘systemmenneskerne’ ser, det, de læser og hæfter sig ved. Det fylder så
lidt i min mors verden nu, men er et uendeligt ekko, som systemet konstant
holder i gang. Stofferne havde konsekvenser, det var en del af grunden til,
at min mor ikke kunne være mor, men det er vel en sag mellem hende og
mig og ikke systemet?
Jeg ser min mor som en vekslen mellem at være musik og sociologi, og dog,
igen, opløses kassestænkningen, når hun griner med samme inderlighed
som den fysiske smerte, der jager igennem hendes medtagede krop. Hun
insisterer på at være menneske, og hvem er jeg, hvis den, der har født mig,
ikke er menneske? Derfor bliver det også min kamp. Men det er svært,
når systemdamerne ikke læser lægens vurderinger. Eller vagtlægen, der
nægter at tilse hende, fordi han ikke kan lide lugten af tobaksrøg, eller
misbrugscenteret ikke har tillid til at lade hende administrere sin egen
medicin, eller den mistroiske sygeplejerske, der ikke tør tage en ærlig
snak og derfor antager det ene og det andet og ender med at give forkert
medicin. Det kræver kræfter at skulle leve med og være datter til én med
kronisk lidelse i krop og i sind og dernæst skulle kæmpe med et helt system
af mavefornemmelser, subjektive meninger, private holdninger og tilfældige
erfaringer, der hænger som en dunst i lokalet, når de skal udøve deres
myndighed over et menneskes liv.
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Min mor var den ældste af fire børn, hun blev også anbragt. Med sit eksotiske
udseende blev hun byens skønhed, og hun forstod at gribe festen i det liv,
hun kom i gang med sent, fordi hun skulle være den voksne i sin barndom.
Ingen kender værdien af virkelig at have det sjovt, ingen kender festens
anatomi som dem, der har haft ondt i livet. Ingen griber latteren med begge
hænder, uden at have famlet sig frem. Mon systemdamerne kender til det?
Til festens anatomi, den, der balancerer på grænsen mellem grin og gråd,
at give sig selv væk til henførelsen, ind i rusen, forsøget på at knuge livet?
Forstår hun, hvad det vil sige at føle så stærkt, at skellet mellem en selv
og omverdenen brænder ens hud? At have minder om død, der ætser ens
synapser, så de aldrig forbindes? At mærke vreden rulle med en kraft, så
kun udefrakommende stimuli hjælper? Ser systemdamerne hele fjorden af
vores familie, der forgrener sig i bygder fra Grønland til kystlinjen i Danmark?
Ser hun, hvordan vi kæmper med og mod livet i os, hvor vi nægter at
reduceres til en note eller en afgørelse med mærkaterne som: ”Grønlænder”,
”Selvmordsforsøg”, ”Overdosis”, ”Anbringelse”, ”Indlæggelse”.
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Fortællingen
Vores fortælling er hård, og den er broget, men den er vores, og i takt med
min mors tiltagende kroniske sygdom bliver historien udfordret af systemets
fortælling. Min mors historie, og dermed min, skal stå som den er, med alle
dens nuancer, kærlighed, smerte og rødder.
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Jeg har mødt flere, der har undret sig, hvorfor jeg støtter min mor, når hun
ikke var der for mig som barn. Jeg tror, at de fleste børn kan tilgive deres
forældre meget, hvis forælderen tager ansvar for de svigt, de påførte dem.
Men jeg er også sikker på, at jeg er et mere helt menneske med min mor i
mit liv. Vi får aldrig et traditionelt mor-datter-forhold, men vi har en relation.
Der er mange punkter, hvor vi er forskellige, og vores forhold er ikke altid
harmonisk, nogle svigt vil altid blive tilbage og definere nutiden, og det er
okay. Men jeg genkender også nogle kræfter og fælles træk, der bevæger
sig i os begge. Jeg forstår mig selv bedre ved at kende min mor, derfor har
jeg ikke lyst til at vende den del af min historie ryggen. I mange år har det
været accepteret at skære familiemedlemmer fra, der tager stoffer. Det vil
jeg ikke diskutere her, om det er en god ide, andet end at det var fint med
de års pause, da jeg var barn, hvor min mor havde det sværest. Men hvad
med bagefter? Når pisprøven er ren? Når de illegale stoffer ikke indtages
længere, men har sat sine men?
Når først systemet har noteret ordet misbrug i journalen, fungerer det som
et anker, der øger sin tyngde og graver sig dybere ned i havbunden desto
sygere, man bliver. Hjælpen, som den syge bliver afhængig af, præges,
farves og vægtes i forhold til ordet misbrug. Fra at have været afhængig af
pusheren bliver det systemdamernes luner, der afgør ens virkelighed.
Min mor er ikke alene, der er masser af vilde hjerter med ar fra barndommen,
som fanges i systemet. Og der er masser som jeg. Jeg er ikke pårørende,
jeg bryder mig ikke om ordet pårørende, jeg er datter. Jeg lever mit liv langt
fra der, hvor jeg blev født, men jeg forsøger alligevel sammen med min mor
at få retten til, at hun kan leve sit der, hvor hun har Sundet i ryggen.
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Simone Mørch Stjer, som har skrevet dette essay unikt til
STOF’s læsere, debuterede som forfatter i januar 2020
med romanen ’S’, som er udgivet af Gyldendal. Forlaget
beskriver bl.a. ’S’ som ”kærlighedshistorien om Helene og
Sammi og om kærligheden til stoffer, om hustleren Mona,
den utilregnelige Ron og pusheren Mor, og om at ville
slå familiehunden ihjel og drømme om at blive guldsmed,
selvom man er indbrudstyv”.
Foto: Robin Skjoldborg
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Alkohol og seksuelle
krænkelser blandt
unge hænger ofte
sammen
STOF NR. 40 / EFTERÅR 2021

En ny undersøgelse viser, at en del unge mennesker oplever uønskede seksuelle
berøringer eller tilnærmelser, når de fester, og at de opfatter det som en ’normal’
del af nattelivet. Seksuelt samtykke er nemlig mere kompliceret end blot at sige
’ja’ eller ’nej’, særligt når der er alkohol involveret.
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Krænkelser i nattelivet er ”normalt”
Dansk forskning viser, at seksuelle krænkelser,
som for eksempel uønskede/uopfordrede seksuelle berøringer eller tilnærmelser, er et relativt udbredt fænomen både i nattelivet og helt generelt,
og at det ofte er unge kvinder, der oplever disse
(3, 4). På trods af at man fra både international
og national forskning ved, at alkohol og seksuelle
krænkelser ofte hænger sammen, er der meget få
forskningsprojekter, der har fokuseret direkte på,
hvordan sammenhængen mellem alkohol og seksuelle krænkelser udfolder sig. Som en del af vores forskningsprojekt med fokus på unge, alkohol
og seksuelle grænser i nattelivet har vi foreløbigt
talt med i alt 32 unge mennesker. Heraf er de 27
kvinder. Vores mål er at tale med i alt 50 unge,
bl.a. også for at høre om flere unge mænds oplevelser i nattelivet. Da vi indtil videre har haft kontakt med en overvægt af kvinder, vil fokus være
på deres oplevelser i denne artikel. De 27 kvinder,
vi har talt med, har alle oplevet at blive udsat for
forskellige former for seksuelt krænkende adfærd,
især i relation til fest- og nattelivet.

”Det er sket mange gange for at være helt ærlig. Sådan at blive taget på, det er mest til fester.
Og blive råbt af, det er på gangene på skolen,
på gaden, i toget. Jeg føler, at det er alle steder”.
Line, 18 år
Selvom mange unge kvinder oplever krænkende adfærd i hverdagssituationer, er det særligt
til fester eller på barer og natklubber, at de beskriver de uønskede berøringer. Disse beskrives
ofte som at blive rørt af hænder, der forsvinder ”i
mørket” eller i mængden af mennesker.
”Når man er på dansegulv, er der ofte ’spøgelseshænder’, sådan når der er en hånd, der kører
ned ad ryggen på dig, eller måske en, der har
taget dig på røven, men du ved ikke, hvem der
har gjort det”. Henriette, 24 år
Selvom det af de unge kvinder beskrives
som ubehageligt, upassende og grænseoverskridende at opleve hændelser som disse,
så beskrives de samtidigt ofte som ret normale og næsten som en forventet del af nattelivet. Hvor berøringer og tilråb som i ovenstående eksempler kan være kortvarige og helt uden
en forudgående relation, kan de også have karakter af at være mere vedvarende og pågående.
Mange kvinder oplever for eksempel, at nogle
fyre bliver ved med at kredse om dem og komme
for tæt på dem på dansegulvet. Andre beskriver,
at de i samtale med en mand ikke kan komme
væk igen.
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Seksuelt samtykke, sexchikane og seksuelle
overgreb blandt berusede unge i det danske natteliv er blevet et emne af stigende relevans i lyset
af #metoo-bevægelsen og aktuelle EU-statistikker på området. Bl.a. viser tallene for sexchikane
og seksuelle overgreb sig at være højere i Danmark, Sverige, og Finland end i andre EU-lande
(1). Netop fordi de nordiske lande er kendt for
at være blandt de mest kønsligestillede i verden, undres internationale forskere over dette,
og med begrebet ’det nordiske paradoks’ peger
disse forskere på nødvendigheden af, særligt
via kvalitative metoder (dvs. fx interviews og feltarbejde), at undersøge den modsætningsfyldte
forekomst af ligestilling vs. seksuelle krænkelser i de nordiske lande (2). Et af de områder, der
peges på, men som endnu ikke har været nok
udforsket, er betydningen af beruselse for seksuel kontakt mellem unge. Netop med tanke på
den danske drikkekultur blandt unge har Center
for Rusmiddelforskning sat gang i et forskningsprojekt kaldet ’Seksuelle grænser i nattelivet’.

”Der var en fyr, som blev ved med at prøve at
kysse mig. Og han er kæmpe stor, han er skræmmende. Og der var ikke nogen, der sagde noget
til det. Men det var nok, fordi de ikke turde gøre
noget. Jeg blev bare ved med at sige, at jeg havde
en kæreste. Han blev ved med at sige, at jeg
skulle slå op med min kæreste, og at han kunne
give mig bedre …” Lisa, 21 år
Blandt de unge kvinder i vores undersøgelse er
der også en del forskelligartede eksempler på
krænkelser, der opstår i relationer, som allerede
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“Nogle skifter mening
undervejs, andre er
bare ikke sikre på,
hvad de vil, og når
de så samtidigt har
drukket alkohol
og er berusede,
komplicerer det
situationen.”

er blevet intime. Nogle har flirtet eller kysset, men
føler sig herefter presset til at udføre seksuelle
handlinger, som de egentlig ikke ønsker. Maja
fortæller om en situation, hvor hun havde kysset
en smule med en fyr, mens de var fulde, men
hvor hun egentlig slet ikke havde lyst til andet:
”Han tvang mit hoved ned til hans pik, indtil jeg
gav ham et blowjob. Jeg blev ved med at sige
nej, og til sidst så besluttede jeg mig bare for at
få det overstået”. Maja, 22 år
Andre har oplevet at sove hos en ven eller til en
privatfest, hvor de er vågnet ved, at en fyr enten
har gramset på dem, forsøgt at have sex eller
faktisk, som i Rikkes tilfælde, har været i gang
med seksuelt samleje, mens hun sov.

Samtykke er ikke bare samtykke
I vores undersøgelse er det meget tydeligt, at en
stor del af de kvinder, vi har talt med, har deltaget i eller er gået med til seksuelle handlinger og
relationer, som de egentlig slet ikke havde lyst
til. Som Maja senere uddyber i sit interview, så
var det hendes oplevelse, at det i situationen var
den letteste løsning bare at få det blowjob overstået fremfor at skabe en konflikt. Flere kvinder
nævner det samme, nemlig at den ubehagelige situation er langt hurtigere overstået, hvis
de bare gør, hvad fyren siger. Nogle fortæller
dog også, at de af og til kan være bange for en
fyrs reaktion, hvis de fastholder et nej. Men en
hel del, særligt de yngste kvinder på 18-19 år, er
egentlig mere optaget af deres rygte eller sociale
omdømme end af, hvad de seksuelt har lyst
eller ikke lyst til.
”Jeg ville gerne være spændende overfor fyrene
og sådan. Der har været nogle, der lagde an på
mig, hvor jeg egentlig ikke havde lyst, men jeg
havde heller ikke lyst til, at det skulle være akavet eller til at afvise. Man gjorde det ligesom bare
tilbage, eller hvad man kan sige, man gik jo bare
med på det. Men det er jeg heldigvis vokset fra”.
Louise, 20 år
Louise indikerer, at hun med alderen, og øget
erfaring, er blevet bedre til at sige fra og især

”Jeg kan ikke huske, at jeg egentlig nogensinde
har sagt nej. Fordi … jeg har været usikker på
mig selv og tænkt, at det skal man […] Jeg var
hjemme ved en dude fra 9. klasse, da jeg gik i
7., og så ville han bare lige vise mig, hvordan
man havde sex, og så tænke jeg ’what?’, for det
havde jeg faktisk egentlig ikke lyst til, men det
sagde jeg ikke. Jeg sagde ikke ’gå væk’ og viste
heller ikke noget med min krop. Det er svært, for
hvad så bagefter, når jeg har sagt nej, skal jeg så
løbe væk eller hvad? Altså jeg tror, det er usikkerheden, hvad skal der så ske?” Signe, 24 år.
Det er særligt de 18-19-årige i vores undersøgelse, der kæmper med at fornemme, hvad de
har lyst til, samt med at kunne sige ja til noget
og nej til noget andet. Som Anna fortæller, så er
det svært at stoppe udviklingen fra for eksempel
et kys til et seksuelt samleje.
”Jeg synes tit, at det bliver en selvfølge, hvis
man først har gjort det første, så skal man også
ende med at være sammen rigtigt. Ellers er man
en ’tør kiks’”. Anna, 18 år
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”Jeg lå i en meget dyb søvn. Men så vågner jeg
ved, at der ligesom er noget, der rører ved mig,
og jeg tænker sådan lidt: ”Hvad filan er det, der
sker?” Og så vågner jeg til, at min barndomsven
er ved at voldtage mig”. Rikke, 18 år

også til at vurdere, om hun har lyst eller ej. I tråd
med dette fortæller flere af de ældste kvinder i
vores undersøgelse retrospektivt om tvetydige,
ambivalente, uoverskuelige og grænseoverskridende oplevelser fra deres unge teenageår.

Anna og de fleste andre helt unge kvinder var
oprigtigt bekymrede for deres omdømme i de
sociale kredse, de befandt sig i. Mange af dem
ender med at have sex med fyre, de egentlig
ikke har lyst til at have sex med, fordi de ikke
vil opfattes som kedelige. Som Anna fortsætter
med at sige:
”Men så hører man fra andre: ”Ej, vi var lige så
godt i gang, og så gad hun ikke, og det var bare
mega dårlig stil”. Og så vil man ikke have den på
sig selv”. Anna, 18 år
Andre beskriver, at de faktisk heller ikke altid
ved, hvad de har lyst til. Nogle skifter mening
undervejs, andre er bare ikke sikre på, hvad de
vil, og når de så samtidigt har drukket alkohol og
er berusede, komplicerer det situationen.
”Man kan nogle gange ikke selv helt mærke, hvad
man har lyst til. Og måske, hvis jeg er lidt fuld,
så gider jeg ikke tage konflikten”. Selma, 22 år
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Alkoholberuselsen betyder, at nogle unge kvinder føler sig mindre rustede til at kunne mærke
og vise, hvad de har lyst til eller ikke har lyst til,
og fx til at sige nej eller sige fra overfor grænseoverskridende adfærd. Henriette taler om, hvordan hun nogle gange føler, at hendes hoved vil
en ting, mens hendes krop vil en anden ting.
”Jeg kan ikke overholde mine egne grænser, når
jeg bliver fuld, nogle gange. Altså det er sådan
grænseoverskridende for mig – bagefter. Jeg har
ikke engang kunnet lytte efter min egen krops
signaler under det”. Henriette, 24 år
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Som kvinderne i vores undersøgelse fortæller, så
har de oplevet vidt forskellige typer af seksuelle
gråzoner og krænkelser i nattelivet, og meget tyder på, at samtykke for de fleste unge er meget
mere kompliceret end blot et ’ja’ eller et ’nej’. En
artikel skrevet af en litteraturkritiker fra New York
Times sætter netop ordet ’samtykke’ i fokus i sin
diskussion af litterære værker af kvinder, der
handler om deres seksuelle debut, seksuelle
overgreb og alle tænkelige gråzoner derimellem
(5). Artiklen påpeger, at ordet ’samtykke’, som
egentlig kommer af det latinske ’consentire’ – at
føle sammen – er et af de mest misforståede ord,
der findes, og at det er nødvendigt at fokusere
på, hvordan begrebet bruges, af hvem, og hvilke magtstrukturer eller dynamikker det egentlig
skjuler. I en nyligt udgivet forskningsartikel peger
svenske forskere på, at seksuelt samtykke, altså
den gensidige aftale om sex eller intimitet, som
udspiller sig mellem individer, ligger under for
forskellige former for magtforhold (6). Forskerne
bruger filosoffen Michel Foucaults arbejde som
en analytisk ramme til at vise, at normer, værdier
og idealer forbundet med seksuelle relationer
kan blive meget styrende for, hvad individer siger
ja til. Som vores undersøgelse netop også viser,
kan der sagtens være givet samtykke, uden at
den person, der giver det, egentlig har lyst eller
har det godt med det, de går med til. Samtykke
som begreb kan altså være med til at skjule disse usynlige magtformer, som måske særligt de
helt unge påvirkes af, når de forsøger at finde
frem til eller leve op til egne og andres idealer.
I en dansk nattelivskontekst, der ofte er præget
af en heftig drukkultur og et seksualiseret miljø, som for eksempel et dansegulv, en bar eller
en fest med høj musik, dæmpet belysning, og
hvor mange kigger på, forventer eller søger intim kontakt (7), kan alkoholberuselsen altså blive mere styrende for de seksuelle relationer og
situationer, der udfolder sig herfra, end de fleste

unge måske umiddelbart tænker over, før der er
sket noget grænseoverskridende. På Center for
Rusmiddelforskning arbejder vi målrettet videre
med projektet ’Seksuelle grænser i nattelivet’.
Målet er at blive klogere på, hvordan og hvornår
normer for ’måder at drikke på’, ’deltage i nattelivet’ samt ’seksuelle relationer’ påvirker unges
oplevelser af og med seksuelt samtykke og seksuelle krænkelser. I artiklen her tager de oplevelser og situationer, der er beskrevet, udgangspunkt i heteroseksuelle relationer, men vi håber,
at projektet med tiden også kan være med til at
sætte fokus på samtykke og krænkelser blandt
personer med andre seksuelle identiteter og
orienteringer. Vi forventer at publicere projektets
resultater i løbet af 2022 og 2023.
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Undersøgelsen er finansieret i samarbejde med Helsefonden og baserer sig foreløbigt
på 32 interviews med unge mellem 18 og 25 år, primært fra områder i eller omkring
mellemstore eller store danske byer. Ud af de 32 interviewdeltagere er kun 5 mænd.
Derfor handler denne artikel primært om unge kvinders oplevelser. Projektet er dog stadig
igangværende, og eftersom vi har planlagt at udføre 50 interviews i alt, arbejder vi målrettet
på at finde flere unge mænd for at høre om deres oplevelser med seksuelle krænkelser
og samtykke. Er du – eller kender du –en ung mand, som kunne tænke sig at deltage i et
anonymt interview, må du meget gerne henvende dig til map.crf@psy.au.dk
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Unges alkoholforbrug
i de nordiske lande
er faldet igennem de
seneste tyve år: Hvad
er forklaringen, og
er alkoholrelaterede
skader hos unge faldet
på samme tid?
Siden år 2000 har der været et fald i unges alkoholforbrug i mange vestlige
lande, inkl. de nordiske lande. Et nyt nordisk forskningsprojekt vil undersøge
hvorfor samt finde ud af, om antallet af de skader, som unge kan opleve grundet
indtagelse af alkohol, også er faldet.
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Der har været et dokumenteret fald i unges
alkoholforbrug igennem de seneste 20 år, og
flere forskningsprojekter har forsøgt at forklare
hvorfor. På samme tid har der dog har været
relativt få studier, der også har undersøgt, i hvor
høj grad dette fald i alkoholforbruget også har ført
til et fald i alkoholrelaterede skader blandt unge.
Dvs. de skader og problemer, der kan opstå i et
ungt menneskes liv, enten direkte eller indirekte, som følge af alkoholindtag. Her tænkes både
på fysiske og psykiske skader, fx sygdom, vold,
fald etc og også sociale problemer. Et nyt fællesnordisk forskningsprojekt, som er ledet af Center for Rusmiddelforskning og medfinansieret
af Fællesudvalget for nordiske forskningsråd for
humaniora og samfundsvidenskab (NOS-HS),
har derfor som formål at undersøge dette ubesvarede spørgsmål. Deltagerne i projektet er alle
rusmiddelforskere fra de nordiske lande, og vi
bruger en nordisk komparativ tilgang til at undersøge de potentielle ligheder og forskelle, der
måtte eksistere i forhold til faldet i nordiske unges alkoholforbrug, dvs. at vi sammenligner de
nordiske lande med hinanden. Vi håber, at denne
komparative tilgang vil føre til ny indsigt i årsagerne til og implikationerne af faldet i de unges
alkoholforbrug.
I nordisk sammenhæng har de få studier, der har
undersøgt mulige forklaringer på det faldende
alkoholforbrug, mest været begrænset til analyser af individuelle lande, fx Finland og Island (1,
2). Det er også tilfældet med de få studier, der
har undersøgt sammenhængen mellem faldet i
alkoholforbrug og dets effekt på alkoholrelaterede skader. På nuværende tidspunkt har vi kun
været i stand til at finde ét studie, som undersøger dette, og det er fra Sverige (3). Derfor har der,
så vidt vi kan se, hidtil ikke været foretaget nogen
studier, der har draget nytte af at sammenligne
relativt ens lande for at teste teorier om, hvorfor
unges alkoholforbrug er faldet, og om der samtidig med faldet i unges alkoholforbrug har været
en ændring i alkoholrelaterede skader.
Hvad er de mulige forklaringer på faldet i
unges alkoholforbrug i de nordiske lande?
De nordiske lande er forholdsvis homogene
mht. mange samfundsmæssige faktorer, der
har indflydelse på unge, som fx investeringer i
unges uddannelse. Men de er forskellige mht.
alkoholpolitiske tiltag, drikkekultur og omfanget
af alkoholforbrug pr. indbygger. Desuden er der
også andre vigtige forskelle, på trods af at unges

alkoholforbrug er faldet i alle de nordiske lande.
For eksempel faldt andelen af islandske unge,
der havde indtaget nogen som helst form for
alkohol i de sidste 12 måneder fra 72 % i 1995 til
24 % i 2015, mens faldet i den samme periode
i Danmark kun gik fra 95 % til 90 % (4). Dette
store fald i andelen af unge, der drikker i Island,
er blevet forklaret med ’den islandske model’,
der igennem de sidste 20 år har fokuseret på
at bringe lokale aktører sammen for at skabe et
system af understøttende sociale netværk og
styrke et bredt spektrum af forebyggende aktiviteter i familier, skoler og lokalsamfund mhp.
at reducere unges alkoholforbrug (5). Bl.a. på
grund af disse forskelle er en komparativ tilgang
nødvendig for at vurdere de faldende tendenser
i unges alkoholforbrug mere specifikt, så der kan
tilvejebringes vigtig viden om nordiske forskelle.
Derudover vil en sådan sammenligning give ny
viden om drivkræfterne bag og implikationerne af
de generelt faldende tendenser i unges alkoholforbrug, og den vil udgøre et fundament for fremtidige forskningsprojekter i det internationale
forskningsmiljø.
Hidtil er der blevet foreslået forskellige mulige
forklaringer på faldet i unges alkoholforbrug,
fx ændringer i kontrol fra forældrenes side, fritidsaktiviteter, unges opfattelse af risiko i forhold til skadelig alkoholbrug, unges holdninger generelt og alkohols tilgængelighed. I vores
projekt vil vi undersøge disse foreslåede forklaringer i lyset af vores data for at se, om disse forklaringer kan være årsagen til faldet i alkoholforbruget i de nordiske lande. Vi vil også
overveje, om der findes andre forklaringer.

Vores forskningsprojekt vil også undersøge forskellige aspekter af alkoholbrug, specielt ’binge
drinking’ (mere end fem genstande i en enkelt
drikkesituation), da det er almindeligt forekommende blandt unge, når de drikker alkohol, og
det er blevet associeret med en højere grad af
alkoholproblemer i den brede befolkning. I vores
studie blev de unge, der deltog i vores projekt,
spurgt om, hvor ofte de deltog i binge drinking i
de sidste 30 dage. Deltagerne kunne vælge imellem følgende svarmuligheder: ’0’, ’én gang’, ’to
gange’, ’3-5 gange’, ’6-9 gange’ eller ’10 eller flere gange’. I vores undersøgelse analyserede vi
forskelle i adfærd mellem unge, der overhovedet
kke har bingedrukket i de sidste 30 dage, og
unge, der har bingedrukket mindst én eller flere gange i de sidste 30 dage. Det betyder, at

deltagerne i vores projekt, der indgår i kategorien
binge drinking, har haft alt mellem 1 og 10 eller
flere sådanne hændelser med binge drinking i de
sidste 30 dage

En anden artikel, der bliver publiceret om kort
tid, skrevet af de svenske forskere i vores studie,
fokuserer på opdragelse for at se, om der er faktorer, der kan forklare faldet i unges alkoholforbrug, som antydet i førnævnte artikel. De lande,
der blev undersøgt, var Danmark og Sverige, og
artiklens formål var at teste, om strengere opdragelse har haft indflydelse på faldet i unges alkoholforbrug ved at sammenligne med et land, der
har oplevet et kraftigt fald i unges alkoholforbrug
(Sverige) med et land uden et sådant markant
fald (Danmark). Det var forventet, at opdragelse
er blevet strengere i Sverige, men ikke i Danmark,
hvor alkoholpolitik generelt er mere liberal. Studiet fandt en stor stigning af børn i Sverige, der
rapporterede, at deres forældre reagerede meget negativt, hvis de blev fulde, mens dette ikke
var tilfældet i Danmark. Desuden var der en lille
stigning i Sverige, i forhold til om forældre sætter regler for, hvad deres børn må, når børnene

Har faldet i unges alkoholforbrug
ført til et fald i alkoholrelaterede skader?
Der er en tæt sammenhæng mellem et lands
alkoholforbrug pr. indbygger og forekomsten af
alkoholrelaterede konsekvenser, hvilket indebærer, at når det gennemsnitlige alkoholforbrug
stiger, så stiger forekomsten af alkoholrelaterede
skader også, og omvendt. I lyset af faldet i unges
alkoholforbrug og baseret på denne model er det
derfor rimeligt at forvente et fald i alkoholrelaterede skader – i det mindste forårsaget af unges
eget forbrug.
Der har hidtil ikke været meget forskning, der har
fokuseret på dette emne. For eksempel er der
rapporteret en faldende tendens i alkoholrelaterede akut- og skadestuemodtagelser blandt unge
på hospitaler i Wales og England (7). Et andet nyt
studie viste en faldende tendens i alkoholrelaterede konsekvenser blandt unge i Sverige siden
2009. En tidlig undersøgelse i vores forskningsprojekt undersøgte sammenhængen mellem binge drinking og alkoholrelateret vold blandt unge.
Dette projekt undersøgte denne sammenhæng
i Island, Norge og Sverige i henholdsvis 2007
og 2015 (8). Vore kolleger valgte disse lande,
da data fra disse lande var mest sammenlignelige. Projektet konkluderede, at generelt faldt
både binge drinking og alkoholrelateret vold i alle
tre lande. Men styrken af associationen mellem
binge drinking og alkoholrelateret vold varierede imellem de tre lande. I Island og Norge blev
associationsstyrken mellem binge drinking og
alkoholrelateret vold stærkere, selvom tallene for
begge variabler faldt. Dette antyder, at associationen er koncentreret om en mindre gruppe af
”mere afvigende” unge alkoholforbrugere. Men
i Sverige blev associationen svagere. Dette antyder, at andre faktorer, der ikke blev målt, kan
være i spil, og at disse forklarer associationen, i
takt med at alkoholforbrug og vold falder.
Vores projekt har netop afsluttet en anden
undersøgelse af relationen mellem unges
alkoholforbrug og forekomst af alkoholrelaterede problemer i alle fem nordiske lande. Vi
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Et studie, som mange fra vores forskergruppe
var involveret i, og som er nært forbundet med
emnet for vores studie, blev for nylig publiceret
i det videnskabelige tidsskrift ’Addiction’. Studiet undersøgte binge drinking-tendenserne i
Norge, Sverige og Finland (6). Dette studie forsøgte at identificere faktorer, der kan forklare
faldet i unges alkoholforbrug i disse tre lande.
For det første kunne studiet bekræfte, at der
har været et fald i binge drinking mellem
1999 og 2015 i alle tre lande. Studiet identificerede også tre faktorer, der var signifikant
associeret med faldet: oplevelsen af, hvor let
tilgængelig alkohol er, hyppigheden af cigaretrygning, der også faldt signifikant sideløbende med binge drinking, og for det tredje
graden af forældrekontrol, der steg markant
sammen med faldet i binge drinking. Artiklen
refererer til data, der viser, at håndhævelse af
aldersgrænsen for køb af alkohol i Norge, Sverige og Finland var steget i undersøgelsesperioden. Det er også velkendt, at rygning og indtag af alkohol går hånd i hånd, så det er muligt,
at et fald i rygning i det mindste delvist kan have
medført et fald i brugen af alkohol. Sidst, men
ikke mindst, er det tænkeligt, at børn er mindre
tilbøjelige til at deltage i usund eller risikabel adfærd, hvis forældrene ved, hvor de befinder sig.

ikke er hjemme, mens dette ikke blev oplevet i
Danmark. Andre aspekter af opdragelse blev
ikke oplevet forskelligt i Sverige og Danmark.
Det er interessant at se, at forældrekontrol var
associeret med faldet i brug af alkohol i Sverige,
men ikke i Danmark, selvom brug af alkohol også
faldt i Danmark.
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valgte at fokusere på binge drinking pga. af den
dokumenterede signifikante sammenhæng med
alkoholrelaterede skader. Vores projekt, som
forhåbentlig snart bliver publiceret i et tidsskrift,
undersøgte data fra tre runder af spørgeskemaundersøgelser mellem 2007 og 2015. Vi
valgte denne periode, fordi forskere fra alle fem
lande stort set havde brugt de samme spørgsmål og rammer for undersøgelser i denne periode. Dette muliggjorde en bedre sammenligning
på tværs af lande. Vores undersøgelse kunne
fastslå, at alkoholrelaterede skader generelt
var faldet sideløbende med et fald i binge drinking. Derudover ønskede vi at lede efter andre
faktorer, der også kunne have ændret sig sideløbende med faldet i binge drinking og i alkoholrelaterede problemer. Blandt de potentielle variabler, der blev indsamlet i vores studie, var der
en, der spurgte de unge deltagere om, hvor stor
risiko de forbandt med forskellig helbredsrelateret adfærd, deriblandt weekend-binge drinking.
Vi fandt ud af, at de unges opfattelse af risiko i
forbindelse med binge drinking var steget markant i alle fem lande i undersøgelsesperioden.
Vores analyser viste, at de unge, der fortalte,
at de syntes, der var ”stor risiko” forbundet
med binge drinking ”hver weekend”, havde
en meget lavere sandsynlighed for at have
oplevet et alkoholrelateret problem, og dette
gjorde sig gældende i alle fem nordiske lande.

af nordiske forskningsprojekter på de skandinaviske sprog, så alle interesserede danskere,
islændinge, nordmænd, svenskere og svensktalende finner vil få mulighed for løbende at læse
om forskningsprojektets resultater på Nordens Velfærdscenters hjemmeside www.nordicwelfare.org.

Det generelle fald i unges alkoholforbrug er fortsat et mysterium, og desværre er antallet af variabler, som vi kan undersøge i vores datasæt
begrænset. Ikke desto mindre håber vi at afdække, eller i det mindste nå frem til en bedre forståelse af, nogle af de aspekter af alkoholforbrug,
der er relevante for faldet i specielt de nordiske
lande. For eksempel håber vi at finde nogle
fingerpeg om faldet i alkoholforbruget ved
at undersøge forskellige dele af alkoholforbruget: forbrugsstørrelse, drikkefrekvens og
hyppighed af binge drinking. Vi ønsker også at
se, om brug af cannabis er relateret til faldet i
alkoholindtagelse.

(5) Sigfúsdóttir ID, Thorlindsson T, Kristjánsson AL,

Vores fællesnordiske forskningsprojekt er stadig
igangværende, og selvom vores resultater først
og fremmest vil blive publiceret i internationale
videnskabelige tidsskrifter, forventer vi også at
arbejde tæt sammen med Nordens Velfærdscenter (NVC), som er interesseret i at formidle en
sammenfatning af forskningsprojektets konklusioner. NVC publicerer regelmæssigt resultater

2017; 7: e014913.
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Forskerne i vores studie er alle anerkendte rusmiddelforskere i hvert af de nordiske lande. De kommer
fra velanskrevne institutioner som fx Norges Folkehelseinstitut, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, CAN (Sverige), Det finske Institut for Sundhed og Velfærd, Islands Universitet og Det
Islandske Sundhedsministerium. Danmark er repræsenteret af forskere fra Statens Institut for Folkesundhed
(SIF) og fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Mindst en deltager fra hvert land er
forskningsleder i hans eller hendes land for det store internationale forskningsprojekt “the European
School Survey Project on Alcohol and Other Drugs” (ESPAD) (www.espad.org). Det er det overlappende
medlemskab i ESPAD, der gør det muligt for de nordiske forskere at lave komparative analyser i dette
igangværende fællesnordiske forskningsprojekt. ESPAD-projektet har indsamlet tværsnitsdata baseret på
spørgeskemaer fra 15-16-årige teenagere regelmæssigt siden begyndelsen af 1995.
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Socialsygeplejersken
er udsatte
menneskers stemme i
sundhedssystemet

Socialsygeplejerskerne på Sygehus Lillebælt har funktion af både at være
fagpersoner og pårørende, når de hjælper udsatte mennesker med at finde rundt
i systemet. De kan både hjælpe med behandling, men også gå i kiosken efter en
cola eller tilbyde en cigaret.
TEKST OG FOTO AF NANNA STÆRMOSE

Nanna Stærmose er journalist og
indehaver af historiefabrikken.com

Ivan Johannes Bay Aasland har fire piercinger i
ansigtet. To ved højre øjenbryn, en ved det venstre og en lige over næsen. Han ligner lidt en såret kriger, som han ligger der i sin hospitalsseng
på Kolding Sygehus med et stykke hvidt stof
bundet om hovedet. Han siger, at han har det
varmt, og at stoffet forhindrer sved i at løbe ned i
ansigtet. Hans blik er afmålt, men det er tydeligt,
at der er en god kemi mellem Ivan og socialsygeplejerske Signe Koba. De har også kendt hinanden i omkring 10 år. Ivan er nordmand, men
har boet i Danmark i så mange år, at det er her,
han hører hjemme. Han viser Signe Koba noget
på sin iPad, mens de småsnakker. Han bruger
iPad’en til at spille på.

kan han ikke udskrives til afsoning, før han har
det bedre.

“Jeg sendte Helene op til dig med en oplader,
er du glad for den?” spørger Signe Koba. Ivan
nikker og siger, at det er godt. Computerspillene
hjælper ham til at få ro i hovedet, så iPad’en er en
vigtig hjælp for ham.

“Jamen, det skal du da fortælle mig,” siger Signe
Koba og smiler, ”så må vi jo knuse pillerne, så du
kan holde ud at spise dem eller finde en anden
løsning.”

Det er mennesker, som har brug for en ekstra
hånd – en stemme, der kan hjælpe dem både
i mødet med sundhedsvæsnet og i forhold til at
komme godt videre efterfølgende.
Signe Koba spørger til Ivans sår i lysken, og han
fjerner dynen, så hun kan se. Egentlig skulle Ivan
være inde og afsone en dom, men lige nu er han
for syg, og da der ikke er nogen hjemmesygeplejerske i det pågældende fængsel i weekenderne,
kan han ikke udskrives til afsoning, før han har
det bedre.
Signe Koba spørger til Ivans sår i lysken, og han
fjerner dynen, så hun kan se. Egentlig skulle Ivan
være inde og afsone en dom, men lige nu er han
for syg, og da der ikke er nogen hjemmesygeplejerske i det pågældende fængsel i weekenderne,

Men Ivan har til Signe Kobas overraskelse ikke
fuldført behandlingen. Pillerne var for store at
sluge. Ivan virker ellers ikke som en type, der er
let at slå ud. Han har selv lavet de fleste af sine
ikke så få tatoveringer med en nål og noget farve
– en handling, der ikke kan have været helt smertefri, men store piller er altså der, hvor Ivan sætter grænsen.

Systemet skal tilpasses patienten
Og løsninger er lige netop Signe Kobas speciale
som socialsygeplejerske. “Den gruppe, vi beskæftiger os med, har brug for en tilpasset løsning. Det sker, at de af systemet bliver misforstået og tolket som umulige at håndtere. Men
hvis vi prøver at møde dem på deres præmisser, går det som regel lettere, og så kan vi få lov
til at give dem den behandling, som er nødvendig, og som de har ret til,” siger Signe Koba, da
vi sidder på hendes og kollegaens fælles kontor.
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Signe Koba og Helene Havemann Bager er begge socialsygeplejersker på Kolding Sygehus.
De har været ansat henholdsvis siden januar og
april i år – Signe Kobas stilling er delt, så hun arbejder halvdelen af tiden på Vejle Sygehus. Som
socialsygeplejersker varetager de kontakten til
mennesker som Ivan, der, som Signe Koba udtrykker det, “ikke lever et gennemsnitligt liv som
du og jeg”.

“Og du har fuldført din hepatitis C-behandling,”
siger Signe Koba med anerkendende entusiasme i stemmen.

Hun taler engageret med et strejf af indignation.
Hun brænder for at gøre livet lettere for de her
mennesker, der ofte både har psykiske diagnoser og et stof- og/eller alkoholforbrug, der ligger
langt fra sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Når de havner hos Signe Koba og Helene
Havemann Bager i akutafsnittet, kan det enten
være, fordi der er brug for en indlæggelse, som
i tilfældet med Ivan, men det er lige så ofte, fordi
en praktiserende læge har henvist dem.
“Nogle gange bliver vi et stoppested, fordi de her
mennesker kommer til os og gerne vil indlægges
akut til fx en afrusning. Men ofte giver det mere
mening at få dem ind på et reelt behandlingstilbud, fx på et rusmiddelcenter, og så hjælper vi
dem med det,” siger Signe Koba.
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Der er en god kemi mellem patienten Ivan og socialsygeplejerske Signe Koba

“Hvad tror du selv, den ligger på?” spørger
hun. Han gætter på omkring 1,2-1,5. Helene står
med alkometeret i hånden. ”2,5,” siger hun. Det
er mere, end han havde forventet.
En læge kommer ind i rummet. Hun lytter på
mandens brystkasse, undersøger ham og konkluderer, at hans tilstand ikke er så akut, at
der er basis for en indlæggelse. Helene Havemann Bager får kontakt til det lokale rusmiddelcenter, der oplyser, at de kan tage ham ind
torsdag formiddag. I dag er tirsdag, og selvom
patienten selv ønsker afrusning med det samme, giver det ifølge Helene Havemann Bager
bedst mening, at han tager hjem til sig selv
og venter til torsdag, hvor han kan komme i et
decideret forløb på rusmiddelcentret.
Helene Bager sender ham ud ad en dør, som har
hvid aluminiumsramme og matteret glas. De aftaler at ringe sammen.

Subakut-vurderingsklinikken giver socialsygeplejerskerne den fleksibilitet, der er så
vigtig i forhold til at kunne imødekomme målgruppen – fx kan de tage folk ind til en snak og
en undersøgelse uden først at skulle indlægge
personen.
“Og så er der noget så lavpraktisk som, at der
gennem døren der er direkte udgang til det fri,
så jeg kan sende dem derud og ryge, hvis de har
brug for det,” siger Helene Havemann Bager og
peger hen på døren. Kolding Sygehus er ellers
rygefrit område, men socialsygeplejersken har
vide rammer, og netop at kunne tilbyde en rygepause er nogle gange en indgang til at få opbygget fortrolighed og nedbrudt barrieren mellem
system og menneske.
Socialsygeplejerske er også ‘pårørende’
Signe Koba sidder ved sin skærm på kontoret, da
vi kommer tilbage fra klinikken. I en reol står der
plastikkasser med “barbergrej” og “grej til fiksesæt”, og på et whiteboard hænger et plastikchartek med nogle cigaretter. Det er alt sammen ting,
som de to socialsygeplejersker kan give til deres
patienter, hvis de har behov for det. De oplever
fra tid til anden, at patienterne selv tager deres
stof – også når de er indlagt, og så er det alt andet lige bedre, at de får rent grej at arbejde med.
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For at imødekomme den problematik har Kolding
Sygehus netop oprettet en såkaldt subakut vurderingsklinik, som skal imødekomme gruppen af
udsatte patienter, der hverken falder i kategorien
ambulant eller akut behandling. Denne tirsdag
morgen er faktisk begyndt netop her i klinikken,
hvor Helene Havemann Bager har et møde med
en mand, der er kommet, fordi han gerne vil afruses. Manden er aldersmæssigt nok et sted i
50’erne. Han er klædt i sorte joggingbukser, der
når til under knæet, sort t-shirt og en sweatshirts
uden ærmer med hætte udover. Hans venstre
arm er tatoveret fuldkommen sort på overfladen,
mens den højre er dækket af et sort mønster.
Hans hår er velsoigneret, og i hans venstre øre
sidder en stor diamantørenring. Egentlig er det
ikke helt ægte diamant, det er sådan en middelvare – altså heller ikke 100 procent plastik, fortæller han, da Helene Havemann Bager noterer,
at han har fået ny ørering siden sidst. Den plejer
at være sort. De taler sammen, mens hun skiftevis tager blodtryk, ringer efter en læge, en laborant, der kan komme og tage en blodprøve, og
til rusmiddelcentret i Kolding for at høre, hvornår
de eventuelt har mulighed for at tage ham ind i et
forløb. Han undskylder sine bukser – det er hans
malerbukser, men de er bare de mest behagelige at have på. Helene Havemann Bager spørger,
hvad han har drukket – en flaske snaps, og han
regner med, at abstinenserne begynder om en
times tid. Hun tager hans promille.

I øjeblikket arbejder de to socialsygeplejersker
også på at få penge til småindkøb for deres patienter. “Det kan være at gå i kiosken og købe en
cola eller en pose snolder. Den her gruppe har
ofte ikke besøg, mens de er her, så vores rolle er
også at agere pårørende og gøre ting, som fx at
hente lidt hyggeligt fra kiosken til dem. Foreløbig
er vi i implementeringsprocessen med sådan en
ordning,” siger Signe Koba.
Hendes telefon ringer konstant, mens vi taler.
Der er en patient, som er indlagt på Vejle Sygehus, og som snart skal udskrives. Signe taler
med en sygeplejerske på rusmiddelcentret om
udskrivning til et forsorgshjem.
En anden patient, Allan Jensen, er i gang med en
behandling for en betændt hjerteklap. Derudover
har Allan brugt sin ADHD-medicin på en anden
måde end den tiltænkte. Han har således opløst
sine tabletter i vand og sprøjtet dem ind via sit
drop for at opnå en berusende effekt. Men droppet er efterfølgende stoppet til. Derfor har Signe
Koba løbende under indlæggelsen sikret, at Allan har fået rene nåle og sprøjter for at forebygge
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Signe Koba og Helene Havemann Bager er
socialsygeplejersker på Kolding Sygehus
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infektioner mv. Hun vurderer desuden, at Allan
bør få en anden medicin mod sin ADHD, der ikke
kan injiceres og bruges som ruseffekt. Det har
hun foreslået Allans læge, og mens hun venter på,
at lægen ringer tilbage, ringer de fra Vejle Sygehus, hvor den føromtalte patient ligger. Patienten
er nervøs ved tanken om at blive udskrevet til et
forsorgshjem, han har ikke lyst til at skulle forholde sig til en masse fremmede mennesker. Signe
Koba taler med ham. Hun forklarer, at han får sit
eget værelse, og at det er et rigtig godt sted, hvor
de har stor erfaringer med mennesker som ham.
De aftaler, at hun i morgen, når hun er på Vejle
Sygehus, kigger op til ham.
“Så kan jeg vise dig nogle billeder af stedet,” siger
hun. Det synes han, lyder som en fin idé.
“Det nytter ikke noget at udskrive ham til samme
situation, som han blev indlagt fra – så er indlæggelsen uhensigtsmæssig,” siger hun.
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Telefonen ringer – det er lægesekretæren fra Allans
læge. Lægen ønsker at få specialisterne til at vurdere den mest optimale behandling og vil derfor
lave en henvisning til psykiatrien. Det var ikke det
udfald, Signe Koba havde håbet på, og hun anmoder om, at lægen ringer til hende, når hun får tid,
så de kan få en snak og måske i fællesskab finde
en løsning. Sekretæren vil ikke love noget. Herefter sms’er hun med Allan. Han er taknemmelig for hendes hjælp. Signe Koba understreger,
at hendes relation til sine patienter aldrig bliver
privat, men derfor kan den godt være personlig.
“Jeg bruger mig selv. Det er faktisk et af mine vigtigste redskaber – udover telefonen,” siger hun.

Bindeled mellem patienter og kolleger
Udover at hjælpe mennesker med stof- og alkoholbrug i deres møde med sundhedsvæsnet, hjælper Signe Koba og Helene Havemann Bager også
deres kolleger i mødet med de udsatte patienter.
De er bindeledet mellem patient og fagpersonale
– selv står de med et ben i hver lejr forstået på den
måde, at de begge udover deres sygeplejerskeuddannelse har arbejdet professionelt med mennesker med stof- og alkoholafhængighed. Signe
Koba som gadesygeplejerske og som socialsygeplejerske i Horsens, og Helene Havemann Bager
har erfaring med både alkohol- og stofbrugere
fra sin tid på rusmiddelcentret. Det har givet dem
nogle vigtige værktøjer.
“Jeg har oplevet at gå ind til en patient, der råbte og virkede truende, kigge ham i øjnene og
sige: “Hvad råber du sådan for?”, og så får vi en
snak om det. Det nytter ikke noget at true med
at udskrive dem, vi bliver nødt til at møde de
her mennesker på en måde, så de føler sig set og
hørt,” siger Signe Koba.
Men deres arbejde kan også bestå i at assistere
kollegerne i smertebehandlingen. Målgruppen
kræver helt andre doser, og nogle gange opstår konflikten mellem sundhedspersonale og
patient simpelthen, fordi patienten ikke er ordentligt smertedækket.
Men deres arbejde kan også bestå i at assistere
kollegerne i smertebehandlingen. Målgruppen
kræver helt andre doser, og nogle gange opstår
konflikten mellem sundhedspersonale og patient simpelthen, fordi patienten ikke er ordentligt
smertedækket. “Hvor en almindelig person som du
og jeg skal have 5 mg morfin for at være smertedækket, skal en person som fx Ivan have 60 mg
seks gange i døgnet, men det er ikke alle, der er
klar over det,” siger hun.
Og apropos Ivan, så er han et godt eksempel på,
at der er brug for socialsygeplejersken. Inden han
landede på Kolding Sygehus, var han forbi både
Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital
grundet mistanke om en kødædende bakterie, der
heldigvis viste sig at være en infektion grundet en
byld. “I sådan en situation taler vi selvfølgelig sammen med socialsygeplejersken på Odense Universitetshospital, og den vej rundt får vi de informationer, som vi har brug for, og som Ivan jo aldrig
selv ville have overskud til at sætte sig ind i.” Signe Koba rejser sig fra sin kontorstol og går hen
mod døren. Vi skal op og sige hej til Ivan.
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Signe Kobas telefon ringer konstant. Der er mange opgaver
at tage sig af i målet om at sørge for, at de udsatte patienter
får den bedst mulige hjælp.

Ordningen med socialsygeplejersker begyndte i 2013 på Bispebjerg Sygehus.Siden
er ordningen blevet mere udbredt, og i dag har alle regioner på nær Region Nord
socialsygeplejersker tilknyttet i større eller mindre omfang.
Socialsygeplejerskens kerneopgave er at være brobygger mellem sundhedssystemet og
udsatte mennesker/mennesker med stof- og/eller alkoholproblemer.
Derudover har socialsygeplejersker specifik faglig ekspertise, da socialsygeplejerskerne
kender målgruppens liv, vilkår og situation. Desuden har de viden om rusmidler,
abstinenser, behandling, lovgivning og tilbud uden for sygehuset samt kendskab til
ressourcer og overblik over patientens samlede behandlingsforløb.
Der er i dag over 30 socialsygeplejersker fordelt på hospitaler landet over.
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Redernes
Krisecenter hjælper
voldsudsatte kvinder
med misbrug.
Næsten en tredjedel
af kvinderne er
under 30 år.
På Redernes Krisecenter i Odense hjælper vi kvinder med aktivt misbrug, som
lever et udsat liv på flere fronter, og hvor vold er en del af tilværelsen og ofte
opfattes som et grundvilkår. Mette er én af de yngre kvinder, som fik tiltrængt
hjælp, da hun havde mest brug for det.

AF CAMILLA KALLAN LARSEN

Camilla Kallan Larsen er cand.
public og er kommunikations- og
ledelseskonsulent ved Redernes
Krisecenter og Reden Odense.
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Mette har oplevet meget kaos, uro og sorg i løbet
af sit 25-årige liv. Med hendes egne ord var det
en ulykkelig og ødelagt Mette, som ikke vidste,
hvad hun skulle gøre, før hun kom til Redernes
Krisecenter i Odense. På det tidspunkt var hun
hjemløs, festede, røg hash og havde drukket
tæt næsten dagligt i fem måneder. Samtidig
kæmpede hun med at bryde ud af et mangeårigt
voldeligt og manipulerende parforhold med sin
daværende kæreste, som hun kalder for sin ”lille
lommeterapeut”. Han havde fokus på alle fejlene. Hendes fejl. Hendes dysfunktionelle familie.
Hendes komplicerede puslespil af et liv. Hendes
skyld, at tingene var, som de var.

“Så kommer vi bare op at slås, og jeg aner ikke
hvorfor. Jeg tænker stadig over det. Jeg har bare
den her skyldfølelse. Du ved, det er min skyld. Det
ender med, at vi smadrer nærmest hele første sal.
Ej, det lyder også voldsomt,” siger Mette, som er
en spinkel kvinde, der ofte slutter sætninger af
med at smile undskyldende og formildende.
De unge fylder i målgruppen
Kort efter episoden ankommer Mette til Redernes
Krisecenter i Odense, som sammen med Hanne
Mariehjemmet i Roskilde lige nu, hvor denne artikel skrives, udgør de to eneste specialiserede
tilbud i Danmark, som hjælper voldsudsatte
kvinder, der også har en misbrugsproblematik.
Men Redernes Krisecenter er på nuværende
tidspunkt det eneste krisecenter i landet, hvor
kvinderne kan have et ubehandlet misbrug eller et mere eller mindre omfangsrigt misbrug
ved siden af misbrugsbehandlingen under opholdet. På Hanne Mariehjemmet skal kvinderne
være i misbrugsbehandling og ikke have et misbrug ved siden af for at blive indskrevet. Formålet med et ophold på Redernes Krisecenter er,
at kvinden, trods hendes aktive misbrugsproblematik, får muligheden for at komme i sikkerhed
og få hjælp til voldsproblematikkerne, ligesom
alle andre voldsudsatte kvinder i landet har ret til
ifølge Servicelovens §109. Ifølge denne paragraf
skal kommunalbestyrelsen tilbyde ”midlertidigt

Social- og sundhedsassistent Pernille Byrgesen Petersen er 25-årige Mettes
kontaktperson, og de har udviklet en god og tillidsfuld relation. Foto: Thomas Thykjær

ophold i boformer til kvinder, som har været
udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise
i relation til familie- eller samlivsforhold” (1). Der er
ingen øvre grænse for varigheden af opholdet, da
længden på opholdet afhænger af indsatsen og af,
at kvinden hele tiden skal have gavn af indsatsen.
Kvinderne på Redernes Krisecenter har ofte
mange og omfangsrige sociale problematikker,
hvoraf volden blot er en del af de tunge livsomstændigheder, som kvinden navigerer i.

STOF NR. 40 / EFTERÅR 2021

Kort forinden ankomsten til Redernes Krisecenter
sad hun en aften sammen med kæresten og to
venner og drak, tog ’coke’ og spillede kort. Pludselig kom de alle fire op at skændes. Vennerne
kørte, og det endte med, at Mette og kæresten
kom op at slås. I dag er erindringen om, hvad der
egentlig skete, og hvorfor det skete, helt sløret til.
Diffuse minder blandes sammen med skyldfølelse og tvivlen om tingenes rette sammenhæng.

“Det er en mega kompleks og bred målgruppe, vi
har på Redernes Krisecenter, og det ser jeg som
vores styrke. At vi kan rumme nogle af landets
mest udfordrede kvinder. Eller i hvert fald nogle
af de kvinder, som lever et benhårdt liv og i den
grad kan have brug for et krisecenter. Dem formår vi at kunne rumme. Under de rigtige rammer
og forudsætninger,” siger Line Buus Mohr, som
er faglig koordinator på Redernes Krisecenter, og
som også har været med til at udvikle og etablere
krisecenteret, der åbnede dørene i august 2019.
Line Buus Mohr fortæller yderligere, at krisecenteret også rummer nogle af de lidt yngre kvinder,
som er voldsudsatte, men som ikke nødvendigvis har komplekse sociale problemer ved siden
af, men som stadigvæk ikke kan komme på et
almindeligt krisecenter på grund af deres misbrug.
Kvinder som Mette. Og i krisecenterets korte levetid har det vist sig, at de yngre kvinder fylder en
del blandt målgruppen. I 2020 var 31 % af kvinderne under 30 år på indskrivningstidspunktet.
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“Mettes misbrug er ligesom mange af de andre
unge kvinders, og meget anderledes end mange af de andre lidt ældre kvinders misbrug på
Redernes Krisecenter, fordi de netop er unge
endnu. De yngre kvinders sociale liv er centreret
omkring misbrug, fordi indtag af rusmidler ofte
er et vilkår og et grundlag for at blive accepteret
i de sociale grupper, de færdes i. Misbruget er
samtidig også en flugt – når det hele er svært,
så tager de på druk, så tager de i byen, og så
tager de kokain. Når dagene er svære, så ryger
de hash, fordi så bliver de helt døsige, og så er
der ikke så mange tanker. Det synes jeg, meget
kendetegner de unges misbrug her,” fortæller
Line Buus Mohr.
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Hun understreger, at det ikke er alle kvinder, som
ønsker at komme i behandling for deres misbrug,
når de ankommer til Redernes Krisecenter. De
kan godt have en stor motivation for at ville noget
andet i deres liv, men de er ikke klar til at arbejde
med misbruget. Fordi misbruget er en måde for
dem at få det okay på i deres liv – det kan være en
form for selvmedicinering og en måde at slukke
for alle tankerne og skabe ro på.
“Vi kan ikke bare fjerne misbruget. Vi bliver nødt
til at sige: Hvad sætter vi i stedet? Fordi behovet for at trække på nogle redskaber, det er der,
og det opstår også, når de flytter, fordi vi sender
dem jo ikke færdige ud af den her port. Når vi
sender dem afsted, så er de kun lige begyndt på
det her kæmpe stykke arbejde, der ligger foran
dem. Derfor er det vigtigt, at de har fået nogle
andre redskaber, og det er det, som vi kan gøre
her som sted,” pointerer Line Buus Mohr og fremhæver i den forbindelse, at Redernes Krisecenter også har et tæt samarbejde med de
kommunale rusmiddelcentre.
Når relationsarbejde fører til selvindsigt
I løbet af de syv måneder, Mette bor på Redernes
Krisecenter, bliver der udviklet en god og tillidsfuld
relation mellem hende og social- og sundhedsassistent Pernille Byrgesen Petersen, som er Mettes kontaktperson. Pernille Byrgesen Petersen
har arbejdet med mennesker i misbrug og med
psykiske lidelser i 14 år, og hun sørger altid for
at være den solide klippe, der står fast, når alt
i kvinden selv er flydende og kaotisk. Hun er omsorgsfuld og empatisk, men hun interagerer med
kvinden via strukturer og rammer og gemmer sin
privatperson langt væk. Bolden er på modtagerens boldbane. Fokus er på bolden. Men i arbejdet med Mette indser Pernille Byrgesen Petersen,
at det er relationsarbejdet, der virker bedst.

“Det er simpelthen den her tillid, man får skabt
to mennesker imellem. Som også giver plads til
– fordi det har det andet menneske brug for – at
man deler lidt ud af sig selv. Man viser lidt, hvordan man selv er som menneske for at give den anden forståelse for, at alt er okay. Vi er mennesker.
Vi gennemgår nogle ting. Vi oplever noget, som
gør, at vi skal arbejde med det for at komme et
andet sted hen i livet,” fortæller Pernille Byrgesen
Petersen, som har haft stort fokus på at vise Mette, at selvudvikling er hårdt arbejde for alle mennesker, og at det er naturligt og okay at begå fejl.
Det havde Mette nemlig ekstra meget behov for
at lære. Især da der indtraf en barsk begivenhed
under opholdet på Redernes Krisecenter.
“Jeg var lige begyndt at opdage alle de her smukke og positive ting, og det hele kørte bare. Og
så lige pludselig så sagde det bare bang, fordi
jeg valgte at drikke en dag, hvor det hele bare
gik galt. Det har fandme været svært at samle op
igen,” fortæller Mette.
Hun lod sig overtale af nogle beboere fra krisecenteret til at gå i byen, drikke alkohol og feste
igennem. Hun havde egentlig ikke lyst, og en
stemme i hende sagde ’nej’, men hun valgte at
ignorere den.
“Jeg tænkte: ”Fuck det, nu skal vi bare have en hyggelig aften”. Og idet jeg valgte at sige ”fuck det”,
du ved, det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg bliver
pissestiv. Jeg bruger 1000 kroner på en aften, jeg
ikke engang kan huske. Det går bare fuldstændig
galt,” siger Mette.
I 6-7 timer den aften kan Mette ikke huske, hvad
der skete. Men hun ved, at hun overhovedet ikke
sov den nat:
“Det var også rigtig skidt. Det ender jo med, at jeg
sådan bliver bevidst om, at der er en eller anden
fyr, der ligger og tager mig. Og det synes jeg, var
rigtig ubehageligt”.
Pernille Byrgesen Petersen hjælper efterfølgende
Mette med at se en mening med hændelsen. At det
er okay at snakke om det, og at det ikke behøver
at slå hende ud. I dag ser Mette oplevelsen som
én, der bidrog til at indse, at hun skal hvile mere i
sig selv, og at det er okay at sige fra over for andre
mennesker.

“Det er simpelthen
den her tillid, man får
skabt to mennesker
imellem. Som også
giver plads til – fordi
det har det andet
menneske brug for
– at man deler lidt
ud af sig selv. Man
viser lidt, hvordan
man selv er som
menneske for at give
den anden forståelse
for, at alt er okay. Vi er
mennesker.”

fordi de også er pissehamrende gode til at holde
fast på sig selv. Det er de altså bare knivskarpe
til. Men det er også en stor personlig udfordring
for dem, fordi det er ligesom helt fint glas. Der
skal intet til, at de krakelerer, og når de så krakelerer, så falder de fuldstændig fra hinanden,”
siger Line Buus Mohr, som mener, at det er afgørende for at kunne hjælpe de unge videre, at de
erkender misbruget og volden, og at de er motiveret for at arbejde aktivt med det.

25-årige Mette er under opholdet på Redernes Krisecenter nået frem til, at hun skal være
sammen med mennesker, der vil hende det godt. Og at hun også selv skal ville
sig selv det godt. Foto: Thomas Thykjær.
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“Jeg er blevet mere bevidst om min mavefornemmelse. Hvad er det, der siger noget inde i mig,
som jeg ikke har valgt at lytte til i rigtig mange
år? Den, jeg har prøvet at slukke for, imens jeg
har været i misbrug. Jeg har jo godt vidst, at der
var et eller andet galt, men jeg har altid gået imod
det,” siger Mette.
Pludselig kan hun tydeligt mærke, at hun vil sig
selv noget bedre.
”Jeg skal være sammen med mennesker, der vil
mig noget godt. Og jeg vil mig selv det godt. Jeg
har ikke lyst til at være sammen med mennesker,
der ødelægger sig selv. Det har jeg været nok.
Det ender med, at jeg ødelægger mig selv, fordi
det er så genkendeligt for mig at nedbryde mig
selv sådan der,” siger Mette.
Kvinderne bidrager til personalets udvikling
Mette er i dag udskrevet fra Redernes Krisecenter. Hun bor i sin egen lejlighed og er i gang
med en uddannelse. Hun er stadigvæk i kontakt
med Pernille Byrgesen Petersen som en del af et
fleksibelt og valgfrit efterværn, som krisecenteret
tilbyder alle kvinder, der udskrives, hvis kvinden
har behov for at bevare kontakten til krisecenteret
lidt endnu. I Mettes tilfælde er efterværnet blevet
forlænget. Mette var fyldt med gåpåmod, da hun
flyttede fra Redernes Krisecenter, men på den
anden side af krisecenterets vægge er der stadig en virkelighed, der rammer, og nogle gamle
vaner, der skal brydes.
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“Det er nogle gange svært at lure ved de unge,
hvordan deres misbrug vil få indflydelse på deres
liv fremover, og om man kan se nogle tendenser,

“Mette er et klart eksempel på, at misbruget er et
redskab, som hun har brugt før. Det er en håndteringsstrategi, hun har. Det er ligesom vaner.
Det er trygt, og hun kender virkningen. Så det
handler om hele tiden at tale ind i at få brudt det
her mønster og få brudt de gamle vaner. Og det
er også hendes ønske. Hun har ikke et ønske om
at ende, som før hun kom her, og det gør hun
heller ikke. Men det er stadig en øvelse i at gøre
noget andet,” fortæller Line Buus Mohr.
Mange af de kvinder, der visiteres til Redernes
Krisecenter, har ikke alene været udsat for fysisk
vold – ofte har de også oplevet seksuelle overgreb, voldtægt, chikane, forfølgelse og trusler.
Dertil kommer, at 81 % af kvinderne i 2020 havde et aktivt misbrug på indskrivningstidspunktet.
Misbruget og volden er gensidigt forstærkende,
og voldsproblematikkerne i kvindens liv har en
tendens til af både omverdenen og kvinden selv
at blive negligeret som blot en medvirkende faktor
til det liv, man som udsat kvinde i misbrug lever.
På trods af dette er Line Buus Mohr overbevist om, at det er muligt at hjælpe
kvinderne, uanset hvor kaotisk et liv de
lever. Det handler blot om, hvor man vælger at sætte barren i det daglige arbejde.
“Ingen dage er ens. De her kvinder vil altid overraske os og vil altid udfordre os. Så vi skal være
ekstremt kreative nogle gange – altså fagligt. Og
det synes jeg, er fedt. De er med til at udvikle os.
Hele tiden. Og lige som vi har tænkt: ’Nu har vi
mødt alt’, så kommer der stadig noget nyt. Og så
synes jeg, at det, der er allermest givende, det
er, at vi kan rykke selv den mest udsatte kvinde.
Nogle af de kvinder, vi får ind ad døren – der har
de bare mistet troen på, at deres liv kan være
anderledes. Men der siger vi: ”Det accepterer vi
ikke”. Det er simpelthen en præmis, som vi ikke
arbejder ud fra. Det handler bare om at finde
frem til, hvad er det, der skal være anderledes,”
slutter hun.

Referencer:

(1): www.danskelove.dk
(https://danskelove.dk/serviceloven/109).

STOF NR. 40 / EFTERÅR 2021

Redernes Krisecenter hører under KFUK´s Sociale
Arbejde og fungerer som et §109-tilbud til voldsramte
kvinder i aktivt misbrug.
Alle instanser kan henvise en kvinde til Redernes
Krisecenter, hvis hun vurderes til at være i målgruppen
– for eksempel kommuner, herberger og KFUK´s
Sociale Arbejdes egne institutioner. Kvindens familie
og netværk eller kvinden selv kan også henvende sig til
krisecenteret med henblik på et ønske om visitation.
Tilbuddet er beliggende i Odense og har plads til 20
kvinder, som kan komme fra hele landet. Det er ikke
muligt at medbringe børn på krisecenteret.
Redernes Krisecenter og værestedet Reden Odense
(§104) er to forskellige institutioner under KFUK´s
Sociale Arbejde med fælles forstander, men hver sin
daglige leder.
Læs mere om Redernes Krisecenter på www.
rederneskc.dk
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På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv
STOF er et fagligt tidsskrift, der skrives af og til fagpersoner på rusmiddelområdet. 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

For Jørn er åbenhed
afgørende for
at kunne holde
fast i et liv uden
rusmiddelproblemer
At rejse sig ved det træ, hvor man er faldet, at være åben om sine
problemer og at sige ja til hjælp, når den bliver tilbudt. De tre
elementer har været essentielle i Jørn Mossins personlige udvikling
fra daglig alkoholbruger til ædru på 6. år, men han savner et fjerde:
Familiebehandling.
AF MARIANNE BÆKBØL
FOTO: MARIA FONFARA

STOF NR. 39
40 / SOMMER
EFTERÅR 2021

67

Marianne Bækbøl er journalist.
Foto: Thomas Arnbo.

Jørn glemmer aldrig det desperate blik i sin 8årige datters øjne, da hun for fem år siden kom
farende ud fra første sal under et skænderi mellem Jørn og hans hustru om hans alkoholforbrug
og råbte ned i køkkenet: ”Jeg vil ikke have ødelagt
resten af mit liv af det her!” Det er ligesom, der går
noget op for ham. At hans forbrug havde konsekvenser for hans børn. Påvirkede dem, ja åbenbart kunne føles ødelæggende for dem. Inden da
havde hustruen mange gange truet med at flytte
på grund af hans drikkeri, uden at det havde gjort
synderligt indtryk på ham, men datterens opråb fik
ham til at vågne.
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I mange år var det ellers gået udmærket med at
drikke.
”Alkoholiker var jeg i hvert fald ikke. Tænkte jeg
dengang. Jeg drak for eksempel aldrig, før jeg
gik på arbejde. En fyraftensbajer eller flere var
ikke unormalt i min omgangskreds. Hverdagsvin,
det drak alle da. Og ekstra alkohol i weekenden
var kun velfortjent. Sådan tænkte jeg. Men jeg
drak hver dag, jeg fik tit for meget, og jeg blev
rigtig træls, når jeg var fuld. Blev jaloux på min
hustru, påståelig, råbende, bare for meget i det
hele taget.”
Stressudløst problemforbrug
Jørn Mossin var og er en kendt og betydningsfuld figur inden for lystfisker- og grejbranchen.
Fiskeri har været hans store passion siden drengeårene, og som voksen var det igennem 20 år en
lykke at arbejde i branchen og konstant bevæge
sig rundt blandt lige så passionerede ligemænd
verden over.
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Et stort rum i huset med reoler på alle fire vægge,
der fra gulv til loft er fyldt med fluebindergrej,
bevidner, at han har rejst i store dele af verden
på grund af sine særlige evner for at binde laksefluer, og han har lavet opvisninger i fluebinding
på messer og konferencer. Han bliver stadig inviteret, men takker nej til det meste for at passe
på sig selv og sit parforhold. Nu holder han sig
til at besøge danske fiskeklubber og afholde kurser og opvisninger et par gange om året og lever
i stedet af at være en god isolatør, der hjælper
danskerne med at få varmere og tættere boliger

Jørn valgte at sige farvel til at arbejde som
kørende sælger i grejbranchen i forbindelse med
et stressrelateret nedbrud, der satte ekstra turbo på alkoholforbruget. Vanvittige målsætninger,
som Jørn indfriede med lige så utrolige salgsresultater, medførte, at Jørn skaffede det firma, han
arbejdede for, prisen som årets Gazellevirksomhed ét år og var snublende tæt på at vinde titlen
igen året efter. Til gengæld kunne virksomheden
ikke leve op til de aftaler, som Jørn indgik med
kunderne, han følte sig tvunget til at lyve og holde folk hen og fik tiltagende svært ved at stå ved
firmaet. Følte, at hans renommé blev voldsomt
skadet. Samtidig begyndte der at foregå underlige ting i kulisserne, Jørns årlige bonus udeblev,
og pludselig fik firmaet også nyt navn.
”Jeg blev fyret med henvisning til faldende omsætning, men det var i virkeligheden på grund
af konflikter. Jeg sygemeldte mig i opsigelsesperioden, fordi jeg var syg af stress. Jeg rystede
på hænderne, ville ikke arbejde. Hvis jeg så firmaets logo, begyndte det hele at ”gå” på mig, jeg
fik åndenød og alt muligt. Mit alkoholforbrug steg
selvfølgelig mærkbart i den periode.”
Hurtig hjælp udefra var afgørende
Datterens opråb skabte en kædereaktion, der
begyndte som en pludselig, mental åbning i
Jørn, der gav hans hustru mod til at kontakte en
genbo, der er sundhedsfagligt uddannet, og fortælle hende om Jørns behov for hjælp til at få styr
på sit alkoholforbrug. Genboen talte med Jørn,
konfronterede ham med alkoholproblemet,
talte med ham om det og tog med hans accept
kontakt til det lokale rusmiddelcenter. Fire
dage senere sad Jørn på et behandlerkontor.
”At nogen udefra ville sige det højt uden at være
fordømmende og samtidig ville hjælpe konkret
med at skaffe en aftale og køre mig derop, var
afgørende for, at jeg kom i behandling. Ligesom
at det gik stærkt, samtidig med at jeg havde tid
til at forberede mig et par dage inden den første
samtale, betød meget. Man har brug for en, der
ser én udefra og tør spørge, om man ikke har
brug for en hjælpende hånd, og som også vil yde
den praktiske hjælp.”
Kærlig, konfronterende
samtaleterapi i øjenhøjde
Samtalebehandling var den primære metode i
Jørns ambulante behandlingsforløb, der varede
i alt halvandet år inklusive seks måneders efterbehandling. I løbet af de to første uger var
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Jørn glemmer aldrig det desperate blik i sin datters øjne, da hun under et
skænderi mellem Jørn og hans hustru om hans alkoholforbrug råbte: ”Jeg
vil ikke have ødelagt resten af mit liv af det her!” Foto: Maria Fonfara
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han til fire samtaler, derefter var det samtaler
én gang om ugen i et år og i efterbehandlingen
hver tredje uge.

være sammen med nogle, der er meget forskellige fra dem selv. Især når de har noget at slås
med selv, fx alvorlige psykiatriske problemer.”

Hverken døgnbehandling eller antabus har
nogensinde været på tale for Jørn. Ingen af delene tiltrak ham. Det var nok at tale med rusmiddelcentrets behandlere, og især én behandler
skilte sig ud.

Åbenhed er den bedste hjælp til selvhjælp
Når Jørn bliver spurgt til, hvad der er den bedste
hjælp, han har fået i forhold til at blive fri af sine
alkoholproblemer, udover støtten fra familie,
netværk og behandlingscenter, svarer han uden
tøven, at den har han givet sig selv. At han hele
vejen igennem har været åben om sit alkoholproblem, og at han er blevet i sit lokalområde,
har betydet en masse og fået ham til at føle
sig stærk.

”Der var noget ved Jens-Peters måde. Venlig,
rar, lyttende og stillede knaldgode spørgsmål,
der var direkte, menneskelige og i øjenhøjde.
Han fordybede sig i de sidste fire år, hvor mit forbrug havde taget helt overhånd, ikke så meget i
fortiden længere tilbage. Der var ikke noget med
”det må du ikke”. Han pressede mig ikke, men
spurgte til mine valg, afklarede dem for mig ved at
spørge til de mulige konsekvenser af dem. Hans
spørgsmål stak til min indre drikkedjævel og til
min dårlige samvittighed. Men de var ikke fordømmende. Og inderst inde vidste jeg, at hvis jeg
begyndte at drikke igen, kunne min hustru finde
på hvad som helst, og det ville jeg jo dybest set
ikke risikere.”
Samtalegruppe på værestedet
Ud over at Jørn var glad for at passe de individuelle samtaler i behandlingscentret, fik han stort
udbytte af den efterfølgende tid i den samtalegruppe for mennesker med alkoholproblemer,
som blev ledet af behandler Jens-Peter fra
behandlingscentret, men holdt til i det lokale
værested. Senere begyndte kommunen dog at
visitere mennesker med andre problemstillinger, herunder psykiatriske, til samme gruppe,
og det reducerede efter Jørns mening kvaliteten
i gruppesamtalerne væsentligt og fik ham til at
stoppe, selvom han egentlig godt kunne være
blevet ved længere.
”De første tre år kunne vi sidde op til 12-14 stykker, der havde en alkoholhistorie. Den foregik
efter reflekterende team-modellen, dvs. at JensPeter interviewede os en til en, hvorefter de øvrige skulle reflektere over historien eller problemet,
man havde vendt, uden at vi måtte sige noget,
men kun sidde og lytte. Det var stærke sager at
høre på nogle gange, men det var ekstremt virksomt. Pludselig begyndte kommunen desværre
at blande nogle andre målgrupper ind, og det
ødelagde ligesom konceptet, når der for eksempel sad nogle og slet ikke ville sige noget. Det er
indimellem også bare for svært for ”almindelige
mennesker”, der kun har alkoholproblemer, at

”Da jeg kørte fra misbrugscentret den første dag,
ringede jeg til min allernærmeste familie og et par
af mine vigtige, gamle barndomskammerater og
fortalte dem åbent og ærligt, at jeg var alkoholiker.
Og at jeg var i gang med at gøre noget ved det.
Det gav mig den anerkendelse, som jeg havde
brug for, samtidig med at det forpligtede mig på en
god måde til at holde fast. Desuden har jeg kunnet
hjælpe andre i lokalområdet, efter jeg selv stoppede med at drikke, og jeg er stadig tilknyttet værestedet som rollemodel og ressource-person.”
Jørn har fra starten af sit behandlingsforløb på
eget initiativ på samme måde været åben om
sine og familiens problemer på datterens skole.
Han har sagt højt, at datteren godt må tale om
det nede i skolen, og fortæller, at datteren og
familien møder stor opbakning fra lærernes side.
”Da vores datter var mindre, var hun frustreret og
nervøs for, hvordan far var, når han kom hjem.
Mit alkoholforbrug påvirkede hende, så hun ikke
havde overskud til at være i skolen. Fra at have
en datter, der skulle have støttetimer i dansk og
matematik, da jeg stoppede med alkohol, fik vi
pludselig en datter, der ikke længere var ordblind, der nu er klassens hurtigste og glad for
matematik. Det var helt rosenrødt, og vi glemte
helt, at mit misbrug alligevel har påvirket hende
mere, end vi var klar over. Nu er hun teenager og
har udviklet noget angst, men heldigvis er der nu
hjælp på vej.”
Familiebehandling efterlyses
At tale om datteren bringer Jørns tanker videre
på hustruen, og Jørn fortæller, at alkohol er viklet
dybere ind i deres familiestruktur, end det umiddelbart ser ud, bl.a. har familiemedlemmer på
hustruens side også alkoholproblemer. Derfor har
Jørn flere gange, siden han blev ædru, efterspurgt

familieterapi i kommunen, men er gået forgæves.
Han mener, at der nu er et tilbud om familieterapi på vej relateret til datterens angstproblemer, men at de skulle have haft sådan et tilbud
for længe siden, så de havde kunnet få værktøjer til at håndtere deres familiemæssige udfordringer i relation til Jørns alkoholforbrug.
”Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været
noget misbrugsrelateret familieterapi, så snart
”kurven knækkede”. Når der var gået fx seks
måneder, og den første eufori over min ædruelighed havde lagt sig hos os alle. Når du ikke har
drukket i et halvt år, konfronteres du med dine følelser på en ny måde, og du skal blive klar over
egne grænser og lære at læse andre folks, din
families, følelser, fordi du i mange år bare har
været bimmelim. Vi kunne også have brugt hjælp
til at håndtere min hustrus nervøsitet for mine
fiskerejser, hvor hun ikke kunne tjekke, om jeg
drak eller ej. At have familien med på sidelinjen i
et behandlingsforløb er det eneste rigtige. I hvert
fald så snart der er børn indblandet, fordi de er
meget mere påvirkede, skrøbelige og uden eget
forsvar over for forældres druk.”
Nem adgang til alkoholbehandling ønskes
Udover sine egne indre forbehold og blokeringer
var det nemt for Jørn at få adgang til behandling.
En genbo kunne kontakte misbrugscentret, og fire
dage senere var han indskrevet og havde været
til sin første samtale. Imidlertid er der siden blevet ændret på proceduren, og det irriterer Jørn, at
adgangen til alkoholbehandling er blevet gjort
mere besværlig.

”Vi lader fjernsynet køre i stedet for at sætte os
omkring et bål og få en snak, men hvis man ikke
kan snakke sammen og bare er kolde over for
hinanden, holder folk ikke op med at drikke. Jeg
har igennem tiden mødt mange, der har sagt, at
”jeg gider ikke at høre om dine problemer”. For
mig er det, der gør en forskel, at være menneskelige over for hinanden.”

Jørn har rejst i store dele af verden på grund af sine særlige
evner for at binde laksefluer. Foto: Maria Fonfara

”Systemet fungerer ikke godt nok. Du kan ikke
komme ind ad døren og få øjeblikkelig hjælp til dig
selv eller en anden person. Nu kan man kun komme
ind i misbrugscentret via en lægehenvisning. Jeg
hører om folk, der bliver afvist på misbrugscentret,
fordi de ikke er henvist, og det gør ondt at se på.”
Da han selv først kom i behandling, mødte han
kun gode kræfter, som han siger, men det vigtigste var, at det var nemt at komme i gang og
ikke krævede flere trin og konkrete handlinger
at få hjælp.
Inden vi afslutter interviewet, er det vigtigt for
Jørn at få en helt overordnet pointe med: At vi
skal turde at støtte hinanden menneske til menneske. At vi skal turde at være mennesker over
for hinanden, men at mange desværre har glemt,
hvad det vil sige at være menneskelige.
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Hjerneskader
forårsaget af langvarigt
alkoholforbrug kan
have gavn af særlig
B-vitaminkur
Når hjernen er skadet eller syg efter mange års alkoholindtag, kan
der opstå kognitive udfordringer såsom hukommelsesproblemer,
indlæringsvanskeligheder, manglende overblik og mentalt overskud.
Lægeordineret behandling med vitamin B-1 (thiamin) og B-combin kan gavne de
kognitive funktioner hos mennesker med et stort dagligt forbrug af alkohol.

AF SØREN VESTER HALD, SUSSI SCHMIDT, SACHA HALBY PEDERSEN OG ELISABETH VESTERGAARD

Søren Vester Hald er ph.d. i musikterapi
og er musikterapeut ved Det Alternative
Plejehjem

Sacha Halby Pedersen er socialog sundhedsassistent ved Det
Alternative Plejehjem
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Sussi Schmidt er afdelingssygeplejerske
ved Det Alternative Plejehjem

Elisabeth Vestergaard er socialog sundhedsassistent ved Det
Alternative Plejehjem

Ifølge Sundhedsstyrelsen er 140.000 danskere
afhængige af alkohol (1). Ved indtagelse af store
mængder alkohol gennem længere tid stiger
risikoen for at udvikle mere end 200 medicinske
tilstande og sygdomme, eksempelvis sygdomme
i hjernen og nervesystemet, leversygdomme,
betændelse i bugspytkirtlen mv. (2) Efter mange år med et alkoholforbrug – væsentligt større
end Sundhedsstyrelsens anbefaling på 14 og 21
genstande ugentligt for henholdsvis kvinder og
mænd – kan personer med alkoholafhængighed
blive så psykisk, fysisk og kognitivt svækkede, at
de ikke længere kan klare sig selv og har brug
for omfattende støtte og pleje. De kognitive udfordringer efter et langvarigt alkoholforbrug er
for eksempel hukommelsestab, nedsat korttidshukommelse, udfordringer i rum-/retningssans,
indlæringsvanskeligheder og manglende overblik.

Både Wernickes encefalopati og Wernicke-Korsakoff syndrom er alvorlige tilstande, som blandt
andet er forårsaget af mangel på vitamin B1 –
også kaldet thiamin. Thiamin er en vigtig del i kroppens energistofskifte, som er med til, at hjerte,
hjerne og muskler kan fungere. Det er sjældent,
at det kun er thiamin, der mangler i kroppen; ofte
er der underskud af flere forskellige B-vitaminer,
og derfor gives der også et B-combin-præparat,
der indeholder kombinationen af flere typer Bvitaminer sammen med thiamin.
Årsagen til thiamin-mangel hos personer med et
overforbrug af alkohol skyldes blandt andet, at
et stort alkoholforbrug ændrer slimhinden i tyndtarmen, så næringsstofferne, heriblandt thiamin,
ikke kan optages.
En nyere teori beskriver, hvorledes thiaminmangel forringer barrieren mellem blodbane og
hjernevæv, hvilket gør det muligt for jern at passere fra blod til hjerne, hvor det ophobes (5). Ud
over alkoholens generelle nedbrydning af hjerneceller medvirker ophobningen af jern i hjernen til
de kognitive vanskeligheder, der følger et stort
alkoholforbrug.

På Det Alternative Plejehjem i Nordjylland bor
der blandt andet mennesker med alkoholafhængighed, som alle har lettere tegn på alkoholdemens – herunder særligt forringet korttidshukommelse og orienteringsevne. På Det Alternative
Plejehjem bestræber vi os på at støtte beboerne
med at leve et så velfungerende et liv som muligt.
Vi har derfor efterprøvet fundene fra studiet udført af Chou Wei-Po m.fl. for eventuelt påvise, at
høje doser af thiamin med fordel kan gives til personer, som ikke er indlagt på sygehus, og som
har et stort dagligt indtag af alkohol.
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Undersøgelser viser, at personer med et stort
dagligt alkoholforbrug har øget risiko for at blive
såkaldt ”alkoholdemente” (3). Den medicinske betegnelse for alkoholdemens er ’Wernicke-Korsakoff syndrom’. Sygdommen har to faser: Wernickes
encefalopati og Wernicke-Korsakoff syndrom.

Vitamininjektioner kan hjælpe
Injektioner med B-vitaminerne thiamin og
B-combin er en effektiv behandling til at rette
op på thiamin-manglen og de kognitive symptomer, det lave niveau af thiamin har medført,
HVIS behandlingen gives i tide (4, 5). Chou
Wei-Po (læge på Institut for Psykiatri, Kaohsiung Medical Universitets Hospital, Kaohsiung
i Taiwan) og hans kollegaer (5) undersøgte effekten af thiamin-behandling vs. ingen thiaminbehandling i et studie med ca. 10.000 deltagere.
Resultaterne viste, at thiamin-behandling kan
have beskyttende virkning i forhold til udvikling
af Wernicke-Korsakoff syndrom hos personer
med stort alkoholforbrug. I Danmark er retningslinjen, at høje doser af thiamin kun gives
i forbindelse med indlæggelse på sygehus – og
er altså ikke en standardbehandling til personer
med et stort dagligt forbrug af alkohol (4).

Thiamin-behandlingen kan anskues som
skade-reducerende behandling til personer
med stort alkoholforbrug (mere end 15 genstande dagligt). Formålet med thiamin-behandling er at kombinere muligheden for at leve det
liv, den alkohol-afhængige gerne vil – dvs. et liv,
hvor personen bevarer sine kognitive funktionsevner længst muligt samtidig med stort alkoholindtag. Målet med thiamin-behandlingen er altså
ikke, at personen stopper sit forbrug af alkohol.
Beboere på Det Alternative Plejehjem har
modtaget thiamin og B-combin til behandling
af symptomer på alkoholdemens
På Det Alternative Plejehjem bor der beboere
med alkoholafhængighed samt lettere alkoholdemens. Blandt disse valgte fem personer til at
deltage i et projekt, hvor de fik injektioner med
thiamin og B-combin. Disse fem er alle mænd
i alderen 53 til 66 år. Forud for projektet underskrev de alle en samtykkeerklæring i forhold til
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“Analysen indikerer,
at B-combin- og
thiamin-injektioner
har en signifikant
positiv effekt på
kognitive funktioner
hos mennesker
med et aktivt
alkoholforbrug”

Til trods for det begrænsede deltagerantal
talte resultaterne deres tydelige sprog
På trods af det meget begrænsede deltagerantal
og de statistiske forbehold, det medfører, har vi
udført statistisk analyse på de data, vi fik ud af
MoCa-testen. Analysen indikerer, at B-combinog thiamin-injektioner har en signifikant positiv
effekt på kognitive funktioner hos mennesker
med et aktivt alkoholforbrug.
Figur 1 viser deltagernes MoCa-testresultater
samt deres promille i forbindelse med udførelse
af MoCa-testen. X-aksen viser de enkelte delta-

En såkaldt kontraindiceret tilstand – dvs. en
risikabel bivirkning – opstod hos en enkelt deltager, som efter vitaminkuren kunne huske en
række livstraumer. Dette medførte en depressiv
periode med et eskaleret alkoholforbrug for den
pågældende.

Figur 1
Pre-post Thiamin og B-Combin MoCa test og promille ifm test
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Hvis deltagerne havde en alkoholpromille over
1,5, blev MoCA-testen udsat til en anden dag, idet
det vurderedes, at deltagerne var for påvirkede
til at kunne gennemføre testen med et relevant
resultat. Dertil har vi indsamlet viden fra medarbejderne, som til dagligt arbejder omkring deltagerne i forsøget, om, hvorvidt de oplevede en
forskel på deltagernes samarbejdsevne, humør
og kognitive funktionsniveau. På samme vis har
vi indhentet data om deltagernes egne oplevelser
og erfaringer af at være med i projektet. Der blev
under projektet ikke ændret i deltagernes kost
eller andre faktorer, der kunne have indflydelse
på deltagernes vitamin- og ernæringstilstand.

Effekten af thiamin- og B-combin-behandlingen
på deltagernes hverdagsliv blev indsamlet som
oplevet af personalet og indskrevet i beboernes
journaler. Der viste sig i ugerne efter vitamin-kuren en generel forbedring af alle deltageres kognitive formåen. Deltagerne blev mere relevante
og nærværende i det kommunikative samspil internt med hinanden og med personalet. Vitaminkuren viste sig også at have effekt på deltagernes faktuelle hukommelse – de huskede aktuel
dato samt aftaler uden påmindelse herom.
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Alle deltagerne har et alkoholindtag på minimum
15 genstande dagligt. Vi har undersøgt effekten
af høje doser thiamin- og B-combin-injektioner
(10 dage med injektioner af 2 ml thiamin og 1
ml B-combin både morgen og aften ordineret
af misbrugslæge Leif Hoffman). Effekten af behandlingen blev målt med Montreal Cognitive
Assessment, der er en demenstest. Montreal
Cognitive Assessment-testen (MoCa) er designet til at screene for lettere kognitive forstyrrelser.
Den måler syv forskellige kognitive domæner:
opmærksomhed, koncentration, styrende/udførende funktion, hukommelse, abstrakt tænkning,
regneevner og orientering. Det tager omkring 10
minutter at udføre testen. Maksimal score er 30
point, men 26 point og derover regnes for normalt. Testen blev administreret af en erfaren
kliniker i ugerne op til vitamin-behandling og igen
i ugerne efter behandling.

gere, den venstre Y-akse viser MoCa-score, den
højre Y-akse viser promillen. I figuren fremgår
det, at alle deltagere øgede deres MoCa-score
efter vitaminkur, dette med 1 til 5 point (gennemsnit: 2,8). Størst fremgang ses med 5 point hos
hr. A, mens hr. B og hr. E forbedrede deres score
med 3, hr. D forbedrede med 2 point og hr. C
med 1 point.

MoCa score

projektets formål og senere formidling af resultater. Introduktionen til samtykkeerklæringen
forløb over flere dage for at sikre, at deltagerne
forstod indholdet. Dertil indtog alle deltagerne
forud for projektet dagligt ordineret thiaminvitamintablet (300 mg).

Hos to andre deltagere havde vitaminkuren den
effekt, at de fik deres gode, lune humør tilbage.
Blandt personalet var den overordnede oplevelse
desuden, at alle deltagere i højere omfang formåede at huske skelsættende livsepisoder, blev
mere samarbejdende og generelt bedre til almindelige daglige opgaver. Opsummerende havde
vitaminkuren en, for personalet, synlig positiv
effekt på deltagernes fysiske formåen, psyke
samt deres sociale funktionsniveau.
Deltagernes egen oplevelse af vitaminkurens
effekt er sandsynligvis farvet af deres manglende
hukommelse og overblik. Adspurgt har ingen af
deltagerne derfor registreret en forandring.
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Der er stadigt spørgsmål at besvare,
men udsigterne er gode
En andel af deltagernes forbedring af individuelt MoCa-resultat kan skyldes, at de har kunnet
genkende opgaverne i MoCa-testen fra første til
sidste test, idet der kun var 21-30 dage, imellem
de to tests blev udført. Denne fejlkilde kunne vi
have kontrolleret for med en kontrolgruppe, men
på baggrund af den begrænsede deltagerramme
for projektet, blev kontrolgruppe fravalgt. Anden
tidligere forskning har undersøgt, hvorvidt der
sker en indlæring af MoCa-testen ved gentagen
gennemførelse hos ældre mennesker (som hverken havde demens eller alkoholproblemer eller
modtaget B-vitaminkur). Undersøgelsen viste en
lille forbedring i de ældre menneskers resultat
mellem første og anden gang, de gennemførte
MoCa-test [7], om end mindre forbedring end i
vores projekt. Dette taler for, at en andel af det
positive resultat kan skyldes indlæring af testen.
Modsat har deltagerne i vores projekt svære
hukommelsesproblemer, hvilket minimerer
sandsynligheden for indlæring af testen.
Hr. B og E havde begge en promille på 0 i forbindelse med udførelse af MoCa-testen før
vitaminkuren, og hr. C havde en promille på 0
i forbindelse med udførelsen af MoCa-testen
efter vitaminkuren. Det er derfor sandsynligt, at
de havde abstinenser, da de udførte den kognitive
test, hvilket kan have påvirket testresultatet – formentligt i negativ retning. Læringen må være, at
deltagerne i et fremtidigt projekt helst skal have
en promille over 0 (f.eks. mellem 1 og 1,5) for
at opnå fysisk velvære til at kunne gennemføre
testene på metodisk mest troværdig vis (dvs. deltagerne skal have deres ’funktionspromille’).

Mennesker med et mangeårigt alkoholindtag har
ofte levet et liv med svære traumer, derfor kan en
generhvervelse af kognitiv formåen reaktivereglemte traumer. Dette erfarede vi som nævnt med
en enkelt deltager. Deltageren fik som en konsekvens øget sin daglige dosis antidepressiv medicin og kom via støtte fra personalet igennem den
hårde periode. Selvom det var hårdt for den ene
deltager, var det personalets oplevelse, at de fire
andre deltagere udelukkende reagerede positivt
på kuren. Den potentielle reaktivering af traumer bør dog være et fokuspunkt i fremtidig behandling af alkoholafhængige med thiamin og
B-combin, men efter vores faglige vurdering
ikke en årsag til at undlade behandlingen. Der
er desuden ingen fysiske risici eller bivirkninger
ved kuren, og kroppen udskiller automatisk overskydende vitaminer.
Udover de menneskelige og sociale gavnlige effekter er der også en potentiel samfundsmæssig
økonomisk besparelse ved at tænke thiamin- og
B-combin-behandling ind langt tidligere i mødet
med det alkoholafhængige menneske. Kommunerne står ofte overfor at skulle placere borgere
med fysiske og psykiske skader efter et liv med
stort forbrug af stimulanser på botilbud – og ofte
kræver det en helt særlig indsats, hvis borgeren
har hukommelsesproblemer eller på anden vis
er kognitivt svækket. Behandling med store doser af thiamin og B-combin vil potentielt kunne
udskyde indskrivning på botilbud eller reducere
personalebemandingen på botilbuddene.
Mennesker, der har alkoholdemens, kan have en
udfordrende adfærd. Dette kan skyldes, at de ofte
ikke forstår den kontekst, de befinder sig i. En tidlig thiamin-indsats vil derfor sandsynligvis også
medføre et mindre antal af konflikter og hændelser borgere og borgere imellem eller imellem
beboere og personale på fx plejehjem eller botilbud – som vores undersøgelse også indikerer.
Derudover er det også vores antagelse, at det for
langt de fleste mennesker er forbundet med livskvalitet at være kognitivt frisk, og have et generelt bedre funktionsniveau både fysik, psykisk og
socialt. Således iværksatte vi projektet for vores
beboere i målet om, i samarbejde med dem, at
skabe den bedst mulige dagligdag for dem som
beboere på Det Alternative Plejehjem.
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Det Alternative Plejehjem (DAP) er et botilbud under Aalborg Kommune. Målgruppen
er personer med særlige sociale problemer samt aktivt forbrug af rusmidler.
Dagligdagen på DAP har fokus på opretholdelse af almindelig sundhedstilstand.
Der stilles ikke krav om afholdenhed eller behandling.
Der arbejdes på at opretholde den almene sundhedstilstand og at bevare eller
udvikle en meningsfuld, aktiv og indholdsrig hverdag for den enkelte beboer.
Der er er plads til 12 voksne beboere i alderen 18-85 år.

77

Når fristelsen er lige
ved hånden: Med ”De
Hvide Bude” kan man
bestille kokain på
blot 20 minutter

Med ”De Hvide Bude” er kokain i dag kun en sms væk fra fysisk at være
i hænderne på køberne. Men hvad betyder det for personer, der har et
problematisk brug af kokain, at det med budservice er lige så nemt og hurtigt at
få kokain bragt til døren, som det er at bestille en pizza?
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MobilePay og kokain ”på klods”
I mit kandidatspeciale interviewede jeg personer, der alle karakteriserede sig selv som havende et problematisk og afhængigt brug af kokain, og som bestilte kokainen via budservice. De
følgende interviewcitater er anonymiserede. De
beskrev alle, hvordan budservice er en attraktiv
og bekvem måde at skaffe stoffer på. Deres udsagn gjorde det dog også tydeligt, at ”fordelene” ved budservice hurtigt kan blive til ulemper for personer, som har et ønske om at skære
ned eller helt stoppe deres brug af kokain. To
faktorer, der kan få negative konsekvenser, er
eksempelvis muligheden for, at man hos nogle
af sælgerne kan betale via MobilePay eller købe
kokainen ”på klods”, som Frank (38 år) udtrykte
det, dvs. på kredit, så der først betales for kokainen på et senere tidspunkt.
Ved andre købsmetoder i stofhandler har der
tidligere været kontant afregning, når man skulle
købe stoffer, hvilket ofte betød, at man måtte en
tur forbi en hæveautomat. Nicolas (30 år) fortalte,
at den teknologiske udvikling og betaling med

MobilePay betød, at der nu var en forhindring
mindre at overkomme, før han kunne sidde med
kokainen i hånden, idet han ikke behøvede at
skaffe kontanter først:
”Netop fordi at man kan bruge MobilePay i dag,
altså du skal ikke engang bevæge dig ned til banken … Det er lige før, at de bare kan kaste det ind
ad vinduet ikke? Eller bare MobilePay oppe fra
lejligheden, lige ’bip-bip’ og så få det kastet op,
eller puttet ind igennem brevsprækken … Altså,
det gør det jo ALT for nemt, ikke?”
At budene tilbyder mulighed for kokainen på
kredit, ligesom man kender det fra eksempelvis
gadesælgere eller fra lejlighedssalg, betyder, at
man som bruger heller ikke behøver at forholde
sig til, om man reelt har penge på kontoen. Om
den mulighed fortalte Anders (29 år): ”Altså, hvis
du har købt af dem to gange, så er det lige før,
at du kan få lov til det”, og da jeg spurgte Frank,
om han havde oplevet, at det var svært at få lov
til at få kredit, svarede han: ”Nej, det var det ikke,
desværre, det var lidt for nemt”, og fortalte senere om konsekvenserne af at købe sin kokain ”på
klods” hos sin faste sælger:
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I STOF har man tidligere kunnet læse om, at
det er blevet nemmere og mere tilgængeligt at
købe illegale stoffer, idet nogle stofsælgere tilbyder stoffer leveret med budservice (1), samt
om, hvad der får unge stofbrugere til at købe illegale rusmidler fra disse bude (2). Stoffer leveret
med budservice går i al sin enkelhed ud på, at ”du
ringer, og de bringer”. Servicen bygger på ideen
om nem adgang til stoffer samt hurtig og fleksibel
levering og har derfor mange lighedstræk med
gængse forretningskoncepter som eksempelvis
fastfoodlevering (3). Netop den nemme adgang
til stofferne, bekvemmeligheden ved leveringen
og oplevelsen af en god service beskrives af
de unge stofbrugere som værende de vigtigste
kriterier for, hvorfor de valgte at anvende budservice frem for f.eks. at opsøge stofsælgere på
gaden (4). I mit kandidatspeciale (5) har jeg, i forlængelse af ovenstående forskning, undersøgt,
hvilken betydning denne øgede tilgængelighed
af kokain via budservice har for personer med et
problematisk kokainbrug.

”Altså, der stolede jeg på ham, og han stolede på
mig, altså, hvor jeg altid bare fik på klods og så
betalte alt for mange penge, hver gang den første
jo, og bare tænkte: ”Fuck! Jamen så må jeg jo
ud og tage et kviklån, så jeg har til huslejen” og
sådan nogle ting.”
Med MobilePay og kokain på kredit gør budene
det endnu nemmere for stofbrugerne at anvende
deres service og handle instinktivt på trangen.
Det, der før i tiden kunne være en naturlig stopklods i form af manglende økonomisk kapital eller
adgang til en hæveautomat, gør sig nu altså ikke
længere altid gældende. Desværre betyder det
også, at man som bruger hurtigt kan ende i en
ond spiral med gæld til både stofsælgere og kviklånsudbydere. Anders fortalte ligeledes, hvordan
hele hans løn gik til at tilbagebetale sælgerne, og
hvordan fristelsen ved at optage hurtige kviklån
for at finansiere næste måneds brug kunne være
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svær at modstå. For Frank og Anders betød
kombinationen af nem adgang til både kokain på
kredit og kviklån, at de var endt med gæld på
henholdsvis 270.000 og 500.000 kr.
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Gode tilbud og reklamer er
”en påmindelse om at misbruge”
En tredje faktor ved budservice, som også
kan have utilsigtede negative konsekvenser,
er, at ligesom ved legale forretningskoncepter
opererer budene også med reklamer og gode
tilbud. I det illegale budservicemarked foregår
reklameringen via sms’er, hvor sælgerne holder
deres kunder opdaterede på nye varer, ændrede
åbningstider, gode tilbud og mængderabatter.
Eksempler på sms’er sendt fra sælgere er vist
her i artiklen (se s. 82-83). Alle tre stofbrugere,
jeg interviewede til mit kandidatspeciale, gav
udtryk for, at jo flere forskellige numre, man har
haft kontakt til, jo flere reklame-sms’er tikker der
ind. Da jeg spurgte Anders, om sms’erne kunne
gøre det vanskeligt at holde sig fra kokainen,
svarede han:
”Ja, det har jeg prøvet. Altså, fordi trangen den er
så stor, at med det samme du ser et eller andet,
der minder om det, så kan du godt få lyst til det”.
For såkaldte ’rekreative’ stofbrugere, dvs. brugere, der køber stoffer for nydelsens skyld og
ikke har et afhængigt brug, kan man godt forestille sig, hvordan sms’erne kan ses som en del
af den gode serviceoplevelse. Det tyder dog
på, at for personer, som derimod har et problematisk brug af kokain, så kan sms’erne udgøre
’højrisikosituationer’, hvor risikoen for øget forbrug eller f.eks. tilbagefald er meget høj, og kan
dermed hæmme alle gode intentioner, brugerne
kan have haft om ikke at tage kokain. Nicolas
fortalte i den forbindelse:
”… så sidder man fredag aften og hygger sig, og
man har overhovedet ikke tænkt på det, og så
dinger der sms’er ind, ikke? Og så er det jo også
bare svært nogle gange bare at være sådan ”slet,
slet, slet”. Altså, så tænker man: ”Ej, jeg gemmer
lige den her sms”, ikke? ”det kan jeg godt”, ikke?
For hvis nu? Ikke?”
Som det var tilfældet med Anders kunne sms’erne også udløse Nicolas’ trang:
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”Når jeg virkelig prøvede, og der måske havde
gået to uger eller tre uger uden at have gjort det,
og så der lige pludselig dinger en sms ind, når

jeg sidder og er fuld, ikke? Så har jeg da helt
sikkert tænkt: ”Fedt! Så gør jeg det””.
Anskuer man problematikken med sms’erne
med udgangspunkt i ’den kognitive misbrugsmodel’ (6) (se Figur 1) – et redskab, der anvendes på både psykiatri- og misbrugsområdet til
kortlægning og forebyggelse af tilbagefald –
kan processen beskrives således: Sms’en kan
udgøre en ekstern højrisikosituation, som udløser en grundlæggende ’stofrelateret antagelse’ (erfaringsbaserede indlærte ”sandheder” om
stoffet og dets virkning), som samtidig også kan
indeholde en forventning til kokainens virkning.
Det kan for eksempel være: ”Det er da også meget lækkert, livet er bare sjovere med kokain”.
Dette kan lede til automatiske tanker som: ”Jeg
har brug for en ’bane’ for at hygge mig”. Herefter opstår trangen, hvilket kan medføre både ’tilladende tanker’ såsom: ”Jeg gør det kun i dag,
det er jo også fredag” samt overbevisninger
orienteret mod lettelse af trangen: ”Trangen
forsvinder aldrig, hvis jeg ikke gør det”. De tilladende tanker fungerer altså som en slags
”grønt lys”, hvor brugeren samtidig retfærdiggør
for sig selv at købe og tage kokain. Sms’en får
her sin anden funktion som adgangsbilletten til
kokainen, hvilket så kan lede til fortsat brug eller
til tilbagefald som i Nicolas’ tilfælde.
Som en del af mit kandidatspeciale interviewede
jeg også to fagpersoner omkring problematikkerne med budservice: rådgiver Ingvar Svensson
fra Rusmiddelcenter Aarhus og afdelingsleder
Marco Guarino fra Dansk Misbrugs Behandling
i Aalborg.
I sit daglige arbejde oplever Ingvar Svensson
også problematikken. For ham er løsningen på
fristelsen, som sms’erne bringer for folk, der enten er i behandling eller har et ønske derom, klar:
”Skift nummer så, altså, gør noget! Gør noget
aktivt. Men dem, der vil sælge det, de vil gøre alt
for at holde fast i dig. Det er jo klart, du er jo en
kunde, man er jo en kunde, altså ... Det er jo en
påmindelse om at ”husk nu at misbruge””.
Fra sælgernes side er sms’erne altså en smart
teknik, der har til formål at øge deres omsætning.
Jeg spurgte Marco Guarino, om han oplevede, at
den øgede tilgængelighed og sms’erne påvirker
brugerne, hvortil han svarede:
”Jamen helt klart, altså … selvom folk ikke
nødvendigvis har udviklet afhængighed endnu,

Figur 1: Den kognitive misbrugsmodel

Højrisikosituationer
Interne / Eksterne

Grundlæggende
stofrelaterede
antagelser

“Automatisk
tanke”

Trang /
Cravings

Fortsat brug
eller tilbageflad

Fokus på strategier
til at skaffe adgang
til stoffet

“Tilladende
tanke”

Modellen med originaltitlen ”Cognitive model of substance abuse” er
udarbejdet af den amerikanske psykiater Aaron T. Beck m.fl. (6) De
dysfunktionelle overbevisninger kategoriseres i tre hovedkategorier
henholdsvis: forventende tanker (anticipatory), overbevisninger
orienteret mod lettelse (relief-oriented) og tilladende tanker
(facilitative/permissive).
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Eksempler på sms’er sendt fra stofsælgere til deres kunder.
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og der er weekend, og de skal bare gå og slappe
af, men får de så sådan en besked: ”Åh, men
jeg kunne da også lige” og: ”Det var da også
meget rart” og altså, det er jo det der med, at det
kommer jo hjem i stuen til dig.”
Med sms’erne kan budene altså plante ideen om
kokain i hovedet på brugerne. Konsekvensen er,
at højrisikosituationer ikke længere kun opstår
på diskoteket fredag eller lørdag aften, men nu
kan forekomme på vilkårlige tidspunkter, alt efter
hvornår budene vælger at række ud.
For nemt og bekvemt?
At kokainen med budservice ”kommer hjem i
stuen”, som Marco Guarino beskriver det, er
ifølge ham ikke blot en udfordring for personer,
der allerede kæmper med et problematisk brug,
men kan også være med til at påvirke udviklingen
af et ’rekreativt’ brug, dvs. et ikke-afhængigt
brug, i en negativ retning:
STOF NR. 40 / EFTERÅR 2021

”Og det gør jo det, at så er folk mere tilbøjelige til
så også at gøre det. Hvorimod hvis de ikke har et
misbrug, men et brug, så gør det alligevel noget
at skulle til og trække i tøjet og ud i bilen og køre
hen et sted, og sådan selv opsøge det, så det gør
jo, at flere falder i fælden … der er sådan en øget
tendens til, at dem, som starter med at bruge det
[kokain] og så i løbet af et år eller halvandet år,
så er de faktisk i et så voldsomt et misbrug, at de
skal have behandling.”
At det nemme og bekvemme ved budservice kan
gøre folk mere tilbøjelige til så også at købe kokainen, var også et billede, to af kokainbrugerne
fra mit kandidatspeciale kunne genkende. Da jeg
spurgte ind til, hvilken betydning budservice havde
haft for deres kokainbrug, svarede Anders:
”At mit brug er steget markant … Altså, jeg havde nok ikke gået på misbrugscenteret nu, hvis jeg
ikke havde, altså, hvis det der [budservice] ikke
havde været der”.
Nicolas fortalte ligeledes:
”At så gør man det mere, det er jeg da helt sikker
på. Altså, fordi ja, netop at du ikke skal gøre en
skid, du behøver ikke løfte en lillefinger, du skal
bare gå ned på gaden fra din lejlighed, ikke?”
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Bagsiden af medaljen
Umiddelbart er det ikke svært at forstå, hvorfor
budservice har vundet indpas blandt stofbruge-

re: nem adgang, hurtig levering, betaling med
MobilePay eller stoffer ”på klods”. Men hvad betyder alle disse ”fordele” egentlig, når man har et
problematisk stofbrug? Anders fortalte:
”Dem [ulemper] er der sgu mange af. I hvert fald
for folk, som har det svært med det. Fordi det er
så nemt at falde i igen, kan man sige. Og ja, du
kan have det inden for 10 minutter. Og det der
med, når de er i bil, så kan de jo komme, uanset
hvor du er henne, så kommer de jo”.
Nicolas fortalte ligeledes, hvordan det, at der er
mange forskellige sælgere, udgør en ulempe,
fordi det betyder, at hvis det ene bud ikke har tid,
så kan man nemt finde en anden, som bringer ud:
”Altså, også det her med at ja, ja, så havde man
måske kun ét nummer, men man kender altså altid nogen, der har nogle andre numre, ikke? Altså,
du skal nok finde et nummer, hvis du vil, ikke?”
Frank supplerer:
”Altså, det fungerede jo godt efter den hensigt,
som det havde, ja. Men man kan vel, altså, jeg
ved ikke, om ulempen er, at det fungerede godt?
Det har været ulempen for mig måske?”
Med budservice er det at tage kokain til en fest
altså ikke noget, man behøver at planlægge i
god tid længere. Den teknologiske udvikling betyder, at kokain er nemt tilgængeligt via telefonen
i vores lommer, og det er nu muligt at reagere
med det samme, skulle ideen spontant dukke op,
eller så snart de første tegn på trang melder sig.
For behandlerne bliver det da et vigtigt element
at italesætte i behandlingen, for med budservice
er forsyningskanalerne åbne, og trangen kan altid stilles. Med sælgere, der konkurrerer på hurtig levering, lave priser og god kundeservice, er
det nemt at falde ned – og blive fastholdt – i et
problematisk stofbrug, når fristelsen er lige ved
hånden, og man kan gå fra tanke til handling på
20 minutter.
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5 hurtige til …
Mogens
Kjærgaard Møller,
administrerende
direktør for Rådet
for Sikker Trafik
Om forebyggelse af kørsel under påvirkning af rusmidler
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 Mogens Kjærgaard Møller, som
er administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, og handler om
forebyggelse af kørsel under påvirkning af rusmidler.
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01. Hvor mange mennesker vurderer I, der
årligt kører spirituskørsel, og ser disse tal
anderledes ud end for ti år siden? Hvad har evt.
forandret sig?

02. Hvor stort et problem er narkotikapåvirket
bilkørsel i Danmark? Og hvilke stoffer fylder
mest i statistikkerne, når det gælder bilkørsel i
narkotikapåvirket tilstand?

I dag er det 0,2 % af trafikanterne på de danske
veje, der kører spirituskørsel. Det svarer til, at
der i gennemsnit er to ud af 1.000 motorførere
på et gennemsnitligt sted og tidspunkt, der kører
spirituspåvirket med en promille over 0,5.

Antallet af sigtede for narkokørsel er steget
støt gennem de seneste år. Det skyldes hovedsagelig, at politiet er blevet bedre til at måle narkotikapåvirkning hos de bilister, de stopper, fordi
de har taget flere såkaldte narkometre i brug.

Det viser en ny stor undersøgelse foretaget af
politiet i 2018-19, hvor 120.000 tilfældigt udvalgte
trafikanter blev screenet for alkohol.

Med et narkometer kan politiet ved at tage en
spytprøve hurtigt screene for, om en person
har indtaget ulovlige stoffer. I dag er der flere,
der bliver sigtet for narkokørsel end for spirituskørsel. Og så kunne man jo godt tro, at der sker
lige mange ulykker med narko som med alkohol.

I 2009 blev der lavet en lignende undersøgelse,
og dengang var antallet over dobbelt så højt,
nemlig 0,5 procent af trafikanterne. Så i forhold
til for 10 år siden er udviklingen virkelig positiv,
og spritkørslen er faldet markant. Men spirituskørsel er stadig et alvorligt problem, som skal forebygges, for det koster mange liv hvert år. I 2020
blev 29 personer dræbt i spiritusulykker, og 305
kom til skade. Det er de officielle tal fra Vejdirektoratet. Hertil skal lægges et stort mørketal fra
hospitalernes akutmodtagelser.
Noget af det, der har ændret sig i forhold til tidligere, er, at danskerne i højere grad tager afstand
fra spritkørsel end tidligere. Det er simpelthen
ikke socialt acceptabelt at køre spritkørsel.
Det skyldes mange års kampagner, effektiv
politikontrol og skærpede sanktioner. Mange er
også blevet bedre til at gribe ind over for andre,
der vil køre påvirket.

Men når det kommer til ulykker, er tallene helt
anderledes. Der er langt flere, der kommer til
skade i ulykker med alkohol end med narkotika.
Ca. 4-5 gange så mange, viser tal fra politiet og
Vejdirektoratet. Så rent trafiksikkerhedsmæssigt
er narkotika ikke et lige så stort problem som alkohol. Det hænger med altovervejende sandsynlighed sammen med, at der er nultolerance for
narkotika i trafikken, så der skal kun en ganske
lille mængde ulovligt stof til, før kørslen er ulovlig.
I nogle tilfælde er koncentrationen sandsynligvis
så lille, at det ikke betyder noget – eller kun meget lidt – for ulykkesrisikoen. Med alkohol skal
man op på 0,5 promille, før det er ulovligt, og
man bliver sigtet. Risikoen for at køre galt stiger
ganske væsentlig, så snart man er kommet op på
0,5 promille eller derover.

9 ud af 10 spiritusbilister er mænd, og forekomsten er højest i aldersgruppen 45-64 år. Blandt
knallertkørere er forekomsten af spirituskørsel
højest – ca. 15 gange højere end i trafikken generelt – hvilket sandsynligvis skyldes, at en del
af de bilister, der mister kørekortet til bil på grund
af spirituskørsel, fortsætter med at køre videre
på knallert.

Det er i altovervejende grad THC (Tetrahydrocannabinol – psykoaktivt stof i hampplanten), der
bliver fundet i blodet på trafikanterne, men også
amfetamin, kokain og benzodiazepiner (medicin
bl.a. mod angst, som kan være afhængighedsskabende ved længerevarende brug). Andre
stoffer findes kun i mindre grad.

Der er flest spiritusbilister om sommeren – i modsætning til om vinteren ved julefrokosttid, hvad
de fleste måske tror. Det skyldes, at der om sommeren ofte ryger alkohol indenbords til spontane
arrangementer, hvor det ikke er planlagt, hvordan
man kommer hjem uden bil. Generelt er forekomsten af spirituskørsel højest fredag til søndag fra
midnat til kl. 6 om morgenen.

03. Hvor stort et problem er spirituskørsel
foretaget af personer, der har deciderede alkohol- eller stofproblemer? Og hvordan kan man
sætte ind med indsatser?
Det er svært at sige præcist, men man må formode, at de bilister, der er i stand til at køre bil
med en temmelig høj promille, har et problematisk forbrug eller måske et decideret misbrug.

Det samme gælder sandsynligvis også for narkopåvirkede, hvor vi dog ikke har præcise tal.
Ca. hver fjerde spirituspåvirkede fører, som er
impliceret i ulykke med personskade, har en promille på over 1,6. Der er også en del gengangere,
der bliver taget for spirituskørsel igen og igen
med høje promiller, hvilket også indikerer, at de
har et alkoholproblem.
Mens det samlede antal spiritusbilister altså falder, er det vores indtryk, at personer med et højt
forbrug udgør en stigende andel. Disse mennesker har brug for hjælp til at komme i behandling.
Man hjælper dem jo ikke ud af misbruget ved at
give dem store bøder, frakende dem førerretten
og konfiskere deres bil.

05. Vil I anbefale indgreb såsom alkolåse og
fartbegrænsere i personbiler?
Det er urealistisk – og heller ikke nødvendigt – at
montere alkolåse i alle biler på nuværende tidspunkt. Det er jo trods alt kun et fåtal, der kører
spirituskørsel. Alkolås i alle biler kan dog muligvis være et fremtidsscenarie, hvis bilerne er
“født” med det fra fabrikken.
Alkolås er derimod et rigtig godt redskab i
sanktionssystemet, da det giver spritbilister
mulighed for at bevare kørekortet – og dermed
i mange tilfælde også jobbet og det sociale liv.
Med en alkolås i bilen er det umuligt at køre
spirituskørsel, for bilen kan ikke starte, hvis man
har drukket. Vi ved fra erfaringer i Sverige, at
en alkolås i bilen også virker motiverende til at
nedsætte alkoholforbruget.
Fartbegrænsere kan være et godt redskab til at
gøre trafikken mere sikker – og lavere fart vil i øvrigt også være godt for miljøet. Høj fart er stadig
en af de største dræbere i trafikken, så hvis flere
bilister respekterer fartgrænserne, vil det reducere antallet af ulykker. I fremtiden vil fartbegrænsere sandsynligvis blive mere udbredt, i takt med
at de teknologiske muligheder bliver udviklet.
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Derfor er det positivt, at der lige nu er flere indsatser i gang for at forbedre mulighederne for
at tilbyde hjælp. Center for Rusmiddelforskning
er sammen med fire politikredse og en række
kommuner ved at afprøve forskellige tiltag efter
inspiration fra Sverige og Bornholm: I den ene
model spørges alle spiritusbilister, om de vil give
samtykke til at blive kontaktet af en misbrugskonsulent. Og i de to andre tiltag opsøger politiet
aktivt personer, der enten er blevet observeret
af andre borgere, mens de har kørt spirituskørsel, eller som er blevet stoppet flere gange med
alkohol i blodet. De bliver tilbudt hjælp og støtte
til at få afklaret, om de har et alkoholproblem, og
evt. hjulpet videre i behandling. Vi har store forhåbninger til, at forsøget vil have positiv effekt og
få hjulpet flere mennesker til en bedre tilværelse,
samtidig med at vi får fjernet spirituskørslen
fra vejene.

I dag er sanktionen stigende, i takt med mængden af stof i blodet. Dette afspejler i højere grad
risikoen og er mere retfærdigt. Altså: Jo mere påvirket du er, jo farligere er det, og jo højere straf
får du. På den måde matcher sanktionen også
straffen for spritkørsel, der også øges i takt med
promillen.

04. Hvilken effekt tænker I, at den stigende
bødestraf, alt efter mængden af THC i blodet
ved kørsel, har (jf. færdselsloven § 20)?
Det er efter Rådet for Sikker Trafiks mening meget positivt, at straffen for at køre med THC i blodet i 2017 blev gradueret, så man ikke længere
får tre års ubetinget frakendelse af førerretten for
at køre med meget lave – og i praksis ufarlige
– koncentrationer af THC i blodet. Tre års frakendelse var en meget voldsom sanktion for en
forseelse, der i praksis ikke var trafikfarlig. I nogle tilfælde var det ødelæggende for fremtidsmuligheder for unge i forhold til læreplads mv.
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”Jeg har meget fokus
på, hvad der giver
mening for den
person, der har brug
for min hjælp”
Lene O’Reilly
– sygeplejerske i Psykiatrisk Gadeplansteam
ved Psykiatrisk Center Amager

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

af svære psykiske problemer, dvs. det, der også
kaldes dobbeltdiagnose. Lene O’Reilly har en
efteruddannelse i dobbeltdiagnoser og har bl.a.
deltaget i et 3-årigt projekt, der foregik som et
samarbejde mellem et rusmiddelcenter, kommunale sagsbehandlere samt psykiatrien, hvor
fokus har været på netop integreret behandling
til mennesker med dobbeltdiagnose. Og det er
en overordnet vigtig pointe i hendes arbejdsliv at
sætte fokus på, at psykiatrisk behandling og rusmiddelbehandling skal kunne integreres, så de
mennesker, der har brug for det, kan hjælpes i
mere end ”en kasse” ad gangen. Hun uddyber:
”Spændingsfeltet mellem psykiatri og misbrug
har altid været og er fortsat et stort problem for
de her mennesker. De bliver fortsat tabt mellem
to systemer, og det er ofte dem med de største
udfordringer, der selv må sørge for at komme i behandling det rette sted, da de ofte føler, at de bliver
mødt af lukkede døre enten det ene eller det andet sted pga. enten rusmiddelforbruget eller pga.
den psykiske problemstilling.” Hun fortsætter:
”Der er både herhjemme og i udlandet lavet meget forskning i såkaldt ’integreret behandling’,
dvs. behandling til et menneske, der kan rumme
mere end ét fokusområde ad gangen, men det er
endnu ikke lykkedes at skabe en ordentlig, faglig
fælles behandling på det her område. Jeg håber
meget, at jeg kan være med til at sætte fokus på,
at der skal større viden til.”

Foto: Daniel Hjorth

I 26 år har Lene O’Reilly arbejdet som sygeplejerske i psykiatrien og arbejder p.t. i Psykiatrisk
Gadeplansteam ved Psykiatrisk Center Amager.
Hendes kollega Marianna Haahr Lund, der er
fagkoordinator og udviklingskonsulent, har nomineret hende som ildsjæl i STOF og fortæller bl.a.,
at Lene O’Reilly arbejder med de mest udsatte
mennesker i samfund og har ”en kæmpe viden
om dobbeltdiagnoser, bruger det aktivt i sit daglige arbejde og underviser gerne sine kolleger”.
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Selv fortæller Lene O’Reilly, at hun blev meget
glad og rørt over nomineringen, men faktisk primært har sagt ja til at være i STOF for at kunne være med til at udbrede viden og fokus på
det, hun kalder en ”fuldt integreret behandling af
borgerne”. Lene O’Reilly møder nemlig dagligt
i sit arbejde i Psykiatrisk Gadeplansteam mennesker, som er meget udsatte i samfundet, og
som kæmper særligt på to fronter, fordi de både
har problemer med rusmidler og også ofte lider

Lene O’Reilly forklarer, at hun ofte føler, at fordi
samarbejdet mellem psykiatri og rusmiddelbehandling ikke fungerer, så gives der for tidligt op,
når der er flere udfordringer på én gang hos en
person, der både har brug for rusmiddelbehandling og for psykiatrisk behandling, og som måske
også er hjemløs, har fysiske helbredsproblemer,
sociale problemer, økonomiske problemer osv.
”Det er en gruppe borgere i samfundet, der har
brug for forståelse og støtte igennem længere
tid, og de passer ikke altid ind i de forskellige
kasser i de forskellige systemer. Jeg håber, at
der i fremtiden kan blive givet mere plads og rum
til kompetent, personlig behandling, så denne
gruppe mennesker kan få den tilværelse og den
kvalitet i deres liv, de har brug for,” siger Lene
O’Reilly, men tilføjer:
”Desværre bliver de her mennesker sjældent
hørt i det politiske system, og det gør deres behov derfor heller ikke.”

For at gøre sit til at udsatte menneskers behov
bliver set og hjulpet mest muligt, foregår Lene
O’Reillys arbejdsdag rundt omkring på gaden
i København, hvor hun opsøger udsatte mennesker for at kunne hjælpe dem bedst muligt.
Hun opsøger også herberger for både voksne
og unge og færdes på Christiania, hvor gadeplansteamet holder til i huset ’Bøjlen’, eller har
samarbejde med kommunens rusmiddelcentre
og hjemløseenheder, Hovedstadens Psykiatri og
mange andre.
Men uanset hvor Lene O’Reilly arbejder eller i
samarbejde med hvem, er det vigtigste af alt,
at hun altid tager udgangspunkt i det enkelte
menneskes ønsker og behov.
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”Jeg har meget fokus på, hvad der giver mening
for den person, der har brug for min hjælp, og
så forsøger jeg at arbejde ud fra personens ønsker. Er det den psykiske lidelse, er det stof- eller
alkoholbruget, hjemløsheden, fysiske helbredsproblemer eller andet, så er det der, jeg tager mit
udgangspunkt,” siger hun og forklarer, at først
tager hun en snak med personen, og så laver
hun herefter en faglig vurdering af, hvilken hjælp
der er behov for. Men det tager tid og indsats at
skabe den tillid og det samarbejde, der skal til for
at hjælpe personen på en måde, der giver mening for vedkommende. Det kræver meget opsøgende arbejde og ofte mange kontaktforsøg og
snakke for herefter at kunne starte et reelt fagligt
forløb op. Og mest af alt kræver det en evne til
at lytte og høre, hvor personen er i sit liv, siger
Lene O’Reilly:
”Jeg vægter meget at have personen med på råd
og høre, hvad der fylder for ham eller hende i
deres hverdag. Mange mennesker er bange for,
at de ikke bliver rigtig set og hørt i systemet, eller
at deres rusmiddelproblemer måske ikke bliver
forstået, hvis de fx kommer i psykiatrisk behandling, og der er det en del af mit arbejde at sørge
for, at det kan lade sig gøre, at de bliver mødt og
forstået af mig og set i, hvad deres behov er, så
jeg kan sørge for den rette faglige behandling.”
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Nyt fra Center for
Rusmiddelforsking
Ny app skal forebygge tilbagefald
blandt unge med alkohol- og
cannabisproblemer
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Center for Rusmiddelforskning samarbejder med
rusmiddelbehandlingscentre og forskere fra Aarhus Universitet
(AU Engineering) om et projekt, som har til formål at udvikle og
afprøve effekten af en app i efterbehandling af 18-30-årige unge,
som har afsluttet rusmiddelbehandling. Fokus er på forebyggelse
af tilbagefald til problematisk forbrug af alkohol og cannabis.

Nyt ph.d.-projekt har fokus på vold
blandt udsatte stofbrugere og på
botilbud
Socialt udsatte personer med stofmisbrug færdes ofte i miljøer,
hvor de både kan risikere at blive ofre for vold samt udøvere af
og vidner til vold. Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge
de sociale omstændigheder og dynamikker, der er forbundet med
forekomsten af vold, samt at belyse, hvordan vold fx kan opfattes
med forskellig betydning af stofbrugere og socialarbejdere på
botilbud, og hvad det indebærer for arbejdet med at forebygge
vold og konflikter på bosteder. Målet er at skabe et forbedret
vidensgrundlag om, hvornår og hvordan vold blandt udsatte
stofbrugere forekommer, opleves og kan undgås.
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Nyt forskningsprojekt undersøger
unges brug af psykedeliske stoffer
Det seneste årti har der været stigende interesse for
psykedeliske stoffer – særligt blandt unge. De unge søger
ofte viden om stofferne på internettet, og derfor vil Center for
Rusmiddelforskning undersøge, hvilke betydninger online omtale
har for deres forståelser og brug af psykedeliske stoffer, samt
hvilke sundhedsmæssige og sociale konsekvenser unge oplever
ved psykedelisk selvudvikling eller selvbehandling.
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Udsatte unge udnyttes ofte af
erfarne kriminelle, og et nyt
forskningsprojekt vil undersøge
baggrund og konsekvenser
Der er sket et fald i antallet af unge, som sigtes og dømmes for
kriminalitet, men udsatte unges kriminalitetsrate ligger stadig
markant over ikke-udsatte unges. Dette kan skyldes, at nogle
udnyttes af kriminelle til bl.a. narkotikakriminalitet. Center for
Rusmiddelforskning vil undersøge de udnyttelsesdynamikker,
der kan drive udsatte unge ud i og fastholde dem i
narkotikakriminalitet, samt hvilke barrierer der gør, at udnyttede
unge ikke altid søger hjælp hos myndighederne.
Arbejder du med udsatte unge og kender du nogle, som måske
kunne tænke sig at blive interviewet til vores projekt? Så kontakt
lektor Thomas Friis Søgaard på tfs.crf@psy.au.dk. Alle interviews
foregår anonymt, og som tak for at deltage vil de unge modtage
et gavekort på 150 kr.
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Der lugter af hash

i går jog Solvej en gaffel gennem hånden

på afdelingen i dag

hun spiser ellers med plastic

det er de psykotiske der ryger

men havde stjålet den
på overlægens kontor

ellers er her fredeligt
mine blodprøver er stadig fucked
Astrid fik strøm gennem sig

kræft kræft kræft

i går, så hendes skrig fylder ikke gangene

altid kræft

det er Lonni der har vagten

og de lammelser i armen

sammen med Sussi

jeg savner at skrive

så falder der måske stesoer
af

nu kommer damen og sætter elektroder
på fødder og bryst

jeg ligger i sengen og ringer på klokken

det er den indlagtes smykker

som var jeg på hotel
der er saftevand i plastickoppen på natbordet

Fra digtsamlingen ’Knæk’ af Mikael Josephsen.
Udgivet på forlaget Gyldendal i 2016

Ønsker du at abonnere på STOF?

Så send mail til stof@crf.au.dk
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