


Politikere og 
forældre må tage 
større ansvar for 
unges druk

STOF er et fagligt tidsskrift, der skrives af og til fagpersoner på rusmiddel-
området. 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 fortæl-
ler 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

I folkeskolerne bliver der advaret om hash og andre stoffer, mens risici ved 
alkohol nærmest ikke bliver berørt, selvom alkohol ofte er ’gateway drug’ til 
andre rusmidler og endda mere skadelig end stoffer, mener Christina Riis 
Jensen, 27 år, der omtaler sig selv som tørlagt alkoholiker.

AF MARIANNE BÆKBØL   
FOTO: MARIA FONFARA

PÅ EGEN KROP OG SJÆL – 
RUSMIDDELBRUGERES ERFARING OG PERSPEKTIV
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Marianne Bækbøl er journalist.  
Foto: Thomas Arnbo.

I dag undrer det Christina, at hun slet ikke kan 
huske at være blevet advaret mod at drikke  
alkohol, ikke fra sine forældre, ikke i skolen 
og heller ikke andre steder. Først da hun som 
voksen bliver indskrevet i et behandlingsforløb, 
er der nogen, der tager hendes alkoholforbrug  
alvorligt.

”Jeg kan godt se, at jeg drikker mere end dem 
omkring mig. Jeg kan ikke stoppe, når jeg først 
er i gang, mere vil have mere, og jeg kan aldrig 
bare drikke tre øl. Mine venner går altid hjem, jeg 
går aldrig hjem. Det er noget, vi laver sjov med, 
men slet ikke noget, vi gør til et problem. Jeg er 
jo bare ung …,” fortæller hun.

Druk og angst hænger tæt sammen
I årevis fester hun igennem hver weekend, fra de 
unge teenageår til et stykke ind i tyverne, og det 
varer længe, før hun begynder at se en sammen-
hæng mellem drukturene i byen og hendes ud-
fordringer med angst. Hun har længe døjet med 
angstsymptomer i et omfang, hvor hun kan tackle 
det, men på et tidspunkt bliver angsten efter en 
længere druktur så slem, at det sortner for hen-
des øjne, hun får kramper og kan ikke rette sine 
fingre ud. Christina får såkaldt helbredsangst og 
bliver bange for at dø.

TV inspirerer til handling
Alligevel fortsætter hun, selvom tanken om, at 
hun drikker for meget, tiltagende begynder at 
nage hende, fordi det er så tydeligt, at angsten 
er allerværst i dagene efter en druktur. Hun ved 
ikke, hvor hun skal henvende sig, ved ikke, hvad 
hun skal gøre. I forbindelse med en serie tv- 
programmer om unges druk- og stofkultur på DR 
i 2018 oplever hun for første gang at kunne gen-
kende sig selv i andre unge, der ligesom hende 
ikke har en stopklods og heller ikke kan styre 
deres forbrug. Hver gang slutter programmerne 
af med en rulletekst om, at man kan henvende 
sig på det lokale misbrugscenter, hvis man er 
ung med rusmiddelproblemer, og det går op for 
hende, at hun næsten bor dør om dør med rus-
middelcentret i Spaniensgade på Amager i Kø-
benhavn. Med en venindes hjælp kommer hun til 
en akutsamtale.

”Jeg er ekstremt nervøs og beder en veninde om 
at gå med derned. Det viser sig, at man bare går 
lige ind ad døren og kommer til samtale hos en 
socialrådgiver med det samme. En kæmpe let-
telse. For første gang er der en, der siger, at mit 
alkoholforbrug er ekstremt, og vurderer, at det er 
langt værre og farligere, end jeg selv tror. Hun 
anbefaler mig en alkoholpause på 3-6 måneder, 
men jeg gider ikke engang overveje det. Jeg har 
på det tidspunkt ingen intention overhovedet om 
at holde op med at drikke. De skulle lære mig 
at drikke med måde, at styre det, så jeg kunne 
drikke ligesom alle andre.”

Det er alt for almindeligt at drikke
Igennem barndommen bliver Christina hver dag 
eksponeret for alkohol, da faren har et dagligt for-
brug. Han drikker sig ikke fuld, men fire øl, mens 
maden bliver lavet, er ikke ualmindeligt. Hun op-
fatter det på den måde i lang tid som helt almin-
deligt og acceptabelt at drikke alkohol hver dag. 
I dag ser hun, at han og moren nødvendigvis 
først skulle have erkendt, at der var et alkohol-
problem i familien, før de havde kunnet ’opda-
ge’ og indse, at Christina havde et problem.

”Alkohol fremstår så uskyldig i vores samfund, 
men for mig er det efterhånden blevet en hånd-
teringsstrategi at huske på, hvor forbandet giftigt 
og skadelig den er. Det har jeg først fået viden 
om i løbet af min behandling. Jeg kan i hvert fald 
ikke huske, at nogle af kampagnerne i 7. klasse  
havde fokus på, hvor farlig og giftig alkohol er, 
kun stofferne. Den gængse dansker ved det ikke, 
man skal aktivt selv opsøge den viden, og det 
er dér, at alkohol bliver et samfundsproblem. 
Alkohol skader ikke kun individuelt, kropsligt og 
psykisk, men også samfundsmæssigt og er det 
største ’gateway-drug’ til andre rusmidler. Det 
glemmer man at fortælle,” mener Christina.

Ungegruppen er redningen
Det er altså først i behandlingsforløbet i rusmid-
delcentret, at Christina for alvor får en dybere 
indsigt i, hvordan hendes alkoholforbrug skader 
hende. Individuelle samtaler kombineret med 
behandling i ungegruppe og nogle lærerige til-
bagefald resulterer efterhånden i, at Christina i 
dag kan se tilbage på to år helt uden alkohol. Og 
forud herfor lange alkoholfri perioder ved hjælp 
af samtaler, gruppebehandling og antabus.

Da hun starter i behandling, er der ikke helt nok 
unge i rusmiddelcentret til at starte en ungegruppe 
før en måneds tid senere, og hun begynder  78
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derfor sit forløb i en gruppe for alle. Hun er mere 
end 10 år yngre end den yngste gruppedeltager, 
det er angstprovokerende, og hun føler sig uden-
for. De andre i gruppen er ældre, har andre pro-
blemer, mange drikker alene eller har børn, der 
har set dem fulde eller falde ned af trappen i en 
alkoholrus. Det er dog afskrækkende at se nogle 
andre med hendes problem, der først har indset 
det senere, og høre, hvor meget de har nået at 
ødelægge. Christina oplever sine første tre ædru 
uger i den periode.

”Da ungegruppen endelig er etableret, bli-
ver den afgørende for, at jeg får stoppet op 
for alvor. Jeg føler mig bedre tilpas blandt 
andre unge, og jeg føler mig ikke som en pa-
tient. Ungegruppen giver mig en oplevelse  
af, at jeg har en berettigelse og ikke er til ulej-
lighed. Der er ikke tidsbegrænsning på, og 
personalet giver mig en følelse af, at de op-
rigtigt interesserer sig for mig og mit vel- 
befindende. At det ikke kun var deres arbejde. 
At jeg ikke bare er et nummer.”

Christina er den eneste i gruppen, der har al-
kohol som ’hovedstof’. De andre ryger hash og 
tager stoffer som ecstasy, amfetamin og kokain. 
Hun tager også selv stoffer, når hun er fuld, men 
uden alkohol er hun nærmest dødeligt angst for 
stoffer, og de er ikke hendes hovedproblem. Det 
er alene alkoholen, der får hende til at bruge an-
dre rusmidler. Det gør dog ikke noget, at der ikke 
er andre i gruppen, der har problemer med al-
kohol, for afhængigheden er den samme, deres 
mønstre er identiske. De kan alle sammen tale 
om trang og om ikke at være i kontrol.

At blive behandlet som en, der
betyder noget. Som et menneske
Ud over forløbet på rusmiddelcentret i Spaniens-
gade har Christina også været i behandling i psy-
kiatrien for angst. Ungegruppen står med dens 
ubegrænsede tilbud i hendes bevidsthed som en 
positiv modsætning til psykiatriens pakkeforløb, 
hvor hun bliver afsluttet, da et færdigsyet pro-
gram er gennemført. Behandlingen er virksom, 
men Christina føler, at hun er et nummer i sy-
stemet, og at hun er alene med sine problemer 
og uden betydning, så snart hun er ude af døren 
efter en behandlingssamtale.

I Spaniensgade på rusmiddelcentret gør de me-
get ud af det modsatte, de vil ikke give standard-
behandling, ikke overlade de unge til sig selv 

og sætter en faglig ære i at lade de unge være  
medbestemmende i deres forløb. Denne tilgang 
gør, at Christina føler en afgørende tryghed.’

”Min behandler i Spaniensgade er anderledes 
opmærksom, og jeg er sindssygt glad for hende. 
Hun ser mig. Er omsorgsfuld. Og det føles, som 
om hun oprigtigt bekymrer sig og kærer sig om 
mig. Det gør en stor forskel. Hun ser ting i min 
adfærd, som jeg ikke selv har tillagt betydning 
som fx min fars alkoholforbrug og et voldeligt for-
hold, jeg har været i. Som udgangspunkt er un-
gegruppens forløb sat til cirka tre måneder, men 
jeg bliver slet ikke presset til at komme videre, 
tværtimod. Jeg kan selv bestemme, hvornår jeg 
stopper, og måske går jeg der også lidt for læn-
ge; føler, at jeg er kørt lidt død i det. Der går dog 
ikke lang tid, før min behandler rækker ud efter 
mig og får mig godt videre.”

Christina kan igennem hele sit forløb skrive eller  
ringe til sin behandler på alle tider af døgnet, 
og det benytter hun sig af enkelte gange. Det 
er også hendes behandler i Spaniensgade, der 
på et tidspunkt henviser hende til KKUC (Kø-
benhavns Kommunes Ungdomscenter, red.) til 
kombineret traume- og misbrugsbehandling, for-
di behandleren får øje på tidligere traumer som 
bagvedliggende årsager til Christinas misbrug.

Samfundsændring kræves, hvis 
ungdomsalkoholisme skal nedbringes
Når man spørger Christina, hvad der kunne have 
stoppet hendes problematiske alkoholforbrug 
tidligere, mener hun, at der skulle være foregå-
et en større kollektiv forandring, for at det kunne 
være sket.

”Alle undskyldte min adfærd med, at jeg bare var 
ung. Det almindelige indtryk af en alkoholiker 
er, at det er ’manden på bænken’ og ikke sådan 
noget, som unge mennesker kan være. Det må 
bunde i manglende viden, for generelt ved man 
godt, at danske unge drikker for meget, men man 
undskylder det helt forfejlet med deres alder, og 
at det bare er en fase i livet, de skal igennem. Det 
holder ikke.”

Selv i behandlingscentret oplever Christina, at 
det er et foretrukket mål at lære at drikke ’almin-
deligt’, at lære at styre sit misbrug, og at ædrue-
lighed hverken er et tiltrækkende eller realistisk 
mål. Det er okay til en start for ikke at afskræk-
ke unge, der ikke kan identificere sig med ikke 80
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at kunne drikke nogensinde igen, men set i  
bakspejlet synes hun, at det er en ulempe, at man 
ikke efter et stykke tid taler om, at sandsynlighe-
den for nogensinde at kunne drikke kontrolleret 
er ganske lille, når man først har haft et misbrug.

Forfejlet tro på, at misbrugere 
kan lære at styre deres misbrug
Christina Riis tror, at den tilgang til afhængighed, 
der går ud på, at man kan lære at håndtere et 
forbrug, er normal på mange kommunale rus-
middelcentre. Og at centrene derved er med til 
at fastholde håbet om, at man kan lære at drik-
ke ’normalt’ en dag. Igennem sit eget forløb er 
det hendes oplevelse, at det er ret usandsynligt 
for ikke at sige umuligt. Og ikke kun for hende. 
I AA (Anonyme Alkoholikere, red.), hvor hun er 
begyndt at komme indimellem for at udvikle et al-
koholfrit netværk, betragtes alkoholisme som en 
kronisk lidelse, hvilket Christina er enig med AA i.  
Hun tror aldrig, hun kommer til at have et normalt 
forhold til alkohol.

”Første gang jeg drikker efter de anbefalede 3 
måneders pause, drikker jeg uafbrudt i tre dage 
og fortæller mig selv, at det bare er for at fejre 
det. Tror, at jeg har styr på de rigtige værktøjer, 
at tælle genstande osv. Hver gang jeg efter ædru 
perioder drikker igen, falder jeg direkte tilbage 
til tidligere stadier. I dag har jeg ingen tro på, at 
misbrugere kan lære at styre deres misbrug, og 
jeg føler, at det kan være vildledende at give folk 
håb om det. Det er lidt som at holde liv i misbru-
gerdelen i folk. Når man forsker i mennesker, der 
ikke har en ’stopklods’ ift. alkohol, viser al stati-
stik også, at det er et selvbedrag at kunne drikke 
’normalt’. Det er stadig ikke afklaret, om det er 
genetik, eller hvad det er, der gør det, men det 
er et faktum.”

’Alle’ tror, at druk er en naturlig del af et liv
Christina mener, at det er den nationale ’druk-
kultur’, der er hovedårsagen til, at hun har kun-
net drikke så meget. Alkohol er tilgængelig alle 
steder og ved alle lejligheder. På samme måde 
drikker mange forældre, hvilket slører deres 
egen stillingtagen til deres børns drikkevaner. 
Forældre vil heller ikke virke overvågende, og 
de vil ikke risikere, at deres børn bliver udeluk-
ket fra fællesskaber, hvis de ikke drikker i samme 
mængder som klassekammeraterne.

”Jeg har fået øjnene op for, hvor meget alkohol 
fylder i danske familier, ikke kun i min, og i sam-

fundet generelt, og jeg er glad for, at jeg ikke er 
forælder i den virkelighed. Det må være rigtig 
svært. På forældremøder træffer man fælles be-
slutninger om, hvor mange genstande børnene 
må drikke. Ikke om de må eller ej. Det tror man 
som forælder er et ’no go’. Godt, det ikke er mig, 
der er forælder.”

I øjeblikket overvejer Christina at flytte fra 
Nørrebro, hvor der er mange værtshuse, fester 
og synligt ungdomsliv med alkoholtilsætning, 
til en mere stille del af byen. Hun har ikke druk-
ket i to år og klarer sig uden antabus, men hun  
synes, det vil være skønt ikke at blive konfronteret 
med fest- og drukkultur, så snart hun bevæger 
sig ned på åben gade.
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