
Recoveryorienteret 
indsats i Odense 

Kommune vil skabe 
de rette betingelser 

for forandring og 
skadesreduktion 

til mennesker 
med samtidigt 

rusmiddelproblem 
og psykisk lidelse
Et projekt fra Socialstyrelsen afprøves i bl.a. Odense Kommune og tager 

udgangspunkt i at skabe de rette prioriteringer i tilgangen til mennesker med 
dobbeltdiagnose ved at bevidstgøre både medarbejdere, rusmiddelbrugere og 
pårørende om, hvordan rusmiddelbrug og psykiske vanskeligheder påvirker 

hinanden.
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Socialstyrelsens projekt ’Recoveryorienteret 
indsats for mennesker med psykiske vanskelig- 
heder og samtidigt brug af rusmidler’ afprøves 
på fem socialpsykiatriske bosteder i fem forskel-
lige kommuner, hvoraf Odense Kommune er den 
ene. Den skadereducerende tilgang – dvs. at re-
ducere de skader og de følger, der kan ramme en 
person med et problematisk rusmiddelbrug – er i 
projektet en del af en såkaldt recovery-orienteret 
indsats. Recovery handler om at tage udgangs-
punkt i den enkeltes oplevelser og styrker til at 
kunne hele sig selv og Ieve et godt liv, og det har 
sin baggrund i et opgør med den moraliserende 
tilgang til mennesker med forbrug af rusmidler. 
Dvs. i stedet for at betragte et misbrug som et 
menneske, der aktivt ”vælger” at ekskludere sig 
selv fra fællesskabet via sit overforbrug af rus-
midler, er der fokus på, hvilke årsager der kan 
være til, at det pågældende menneske forbru-
ger rusmidler i et omfang, som er problematisk. 
Disse årsager skal findes, og i den proces skal 
mennesket understøttes i at udsættes for så lidt 
skade som muligt af sine rusmiddelproblemer. 
Tankegangen er, at et menneske med rusmid-
delproblemer, der får minimeret sine skader, 
nemmere kan komme ud af et skadeligt rus-
middelforbrug, fordi det menneske kan moti-
veres til forandring, hvis blot de rette beting- 
elser er til stede. 

I Socialstyrelsens projekt i Odense Kommune 
undersøger vi, hvordan vi kan reducere skade-
virkninger. Det handler om at kunne prioritere, 
hvilke trin der skal komme først, for at et men-
neske kan komme ud af sit skadelige forbrug af 
rusmidler. Det er vigtigt at understrege, at målet 
er, at det pågældende menneske får et værdigt 
liv uden et skadeligt forbrug, dvs. målet er ikke 
nødvendigvis stof- eller alkoholfrihed, men må-
let er at reducere den mængde og det omfang 
af skader, som kan følge med et problematisk  
rusmiddelforbrug.
 
En socialpsykiatrisk forståelse er ikke en
prioritet i hospitalspsykiatrien
I hospitalspsykiatrien, hvor mange mennesker 
med samtidige rusmiddelproblemer og psykisk 
lidelse kommer i behandling, dominerer den bio-
logiske psykiatri. Der er et stort fokus på hjernen 
og biokemi og en forståelse af, at menneskers 
tanker og handlinger styres af biokemiske reak-
tioner, som kommunikerer igennem signalstoffer 
(kaldet neurotransmitter), og at vores hjerne- 
aktivitet grundlæggende styres af hjernens  
belønningssystem.

Den biologiske logik er, at når hjernen får rus-
midler (hjernen skelner ikke imellem, om det er 
lægeordineret eller ej), så vil den over tid holde 
mere og mere ”fri” og så at sige tænke: ”Nu er 
der andre – rusmidlerne – der tager sig af pro-
duktionen af neurotransmitter, så jeg holder 
hvilepause”. Og på den måde bliver hjernen af-
hængig af de kunstigt skabte ”hvil”. Afhængighed 
forstås derfor som biokemiske fænomener, der 
kan aktiveres ved indtagelse af rusmidler og ud-
vikle et afhængighedssyndrom, dvs. det at være 
afhængig af rusmidler.

Den biologiske psykiatri sidestiller psykiske van-
skeligheder, herunder afhængighedssyndrom, 
med en somatisk – dvs. en fysisk – lidelse. I Dan-
mark arbejder hospitalspsykiatrien ud fra WHO’s 
diagnose- og klassifikationssystem ICD-10. Det-
te system anvendes ud fra en opfattelse af, at 
specifikke psykiske sygdomme kan defineres og 
diagnosticeres ud fra specifikke, generaliserbare 
symptomer og kan behandles biokemisk, dvs. 
med medicin (1, 2, 3, 4).

Selvom der inden for hospitalspsykiatrien an-
vendes både biologiske, sociale og psykologiske 
metoder i psykiatrisk behandling, som f.eks. 
adfærdsterapi, er medicinering fortsat den do-
minerende behandlingsform (5). Hospitalspsy-
kiatrien er med ansættelse af specialpsykologer 
i psykiatri under opblødning, men stadig domi-
neret af den biologiske psykiatri, og terapisam-
taler ses som et supplement til den medicinsk- 
biologiske behandling. At beskæftige sig med 
sociale årsager til f.eks. misbrug betragtes der-
for ikke som relevant for diagnosticeringen, 
men som et redskab for motivation af patienten 
til at tage den lægeordinerede medicin. Social- 
psykiatrien kommer således ind og får en birolle 
som ”opdrager” for personen i behandling.
 
Den sociale psykiatri kan skabe skades-
reduktion, hvor den biologiske ikke formår
I socialpsykiatrien, hvor mange mennesker med 
samtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse 
visiteres til bosteder eller bostøtte, arbejdes der 
i modsætning til hospitalspsykiatrien med en 
psykosocial logik. Tanken er, at den biologiske 
afrusning af et menneske er den korte proces, 
mens den psykosociale ”afrusning” – dvs. den 
menneskelige sociale udvikling væk fra rusmid-
lerne – er den lange proces. Med psykosocial af-
rusning forstås det at ændre sine vaner, adfærd 
og relationer i hverdagen. Afhængighed forstås 
her som en tillært social adfærd.24
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Socialpsykiatrien har en social tilgang til psy-
kiatri, men paradoksalt nok er praksis ift. men-
nesker med samtidige rusmiddelproblemer og 
psykisk lidelse ofte baseret på den biologiske 
psykiatris diagnoser, fordi denne som nævnt sta-
dig er den dominerende tankegang indenfor psy-
kiatrien generelt. Det paradoksale består i, at der 
på de socialpsykiatriske bosteder arbejdes ud 
fra den biologiske psykiatris betingelser og ikke 
de socialpsykiatriske betingelser. Dvs. der er 
meget fokus på medicinering, og det betyder, at 
mange ansatte savner at kunne have mere fokus 
på relationsarbejde, som kan gøde jorden til en 
recovery-orienteret skadereducerende tilgang. 
Dvs. have god tid til at spørge nysgerrigt ind til 
menneskets forbrug af rusmidler, få en forståelse 
for, hvad rusmidlerne dækker af menneskets be-
hov, og ikke kun, hvordan rusmidlerne ødelæg-
ger menneskets biokemi.

Socialstyrelsens projekt i Odense Kommune fo-
kuserer derfor på, at mennesker er forskellige. 
Rusmidler kan således godt have en grundlæg-
gende biokemisk funktion/reaktion, der er ens 
for alle menneskers biologi. Men samtidig kan 
de også have forskellige sociale og psykologiske 
funktioner/oplevelser alt efter det enkelte menne-
skes førstehåndsoplevelser med rusmidler, der 
er forskellige fra person til person - det enkelte 
menneskes egen oplevelse på første hånd – det 
JEG oplever. Det er disse førstehåndsoplevelser, 
der bliver afgørende for, hvilke skridt der skal 
tages i tilgangen til det enkelte menneske for at 
skadereducere.

Specialteamet er en ny enhed, som konkret 
fokuserer på skadesreduktion
Et godt eksempel på et skadesreducerende til-
tag, som mange kender til, og som der er arbej-
det konkret med i Odense Kommune, er stats-
ordineret heroin, også kaldet heroinbehandling 
eller lægeordineret heroin. Det kan være et kon-
kret skadesreducerende værktøj, som kan for-
hindre fx risiko for prostitution eller kriminalitet for 
at skaffe penge til stoffet (6). Her kan et menne-
ske med et problematisk heroinforbrug modtage 
heroin på recept, og dermed fungerer den stats-
ordinerede heroin ikke som primært skadesredu-
cerende i forhold til biologisk skade, men til en 
mulig psykosocial skade i form af at være nød-
saget til at skaffe penge til at købe heroinen på 
et illegalt marked og risikere fx prostitution eller 
kriminalitet og psykosociale følger deraf. Og helt 
konkret har denne tankegang om skadesredukti-
on – og de gode erfaringer, der bl.a. er i Odense-

Kommune med fx heroinbehandling – udmøntet 
sig i flere konkrete tiltag som en del af Social- 
styrelsens projekt.

Ét af disse tiltag er Specialteamet, hvor der som 
en vigtig del af den recoveryorienterede tilgang i 
Socialstyrelsens projekt er fokus på, at der skal 
kunne tales åbent om rusmiddelproblemer uden 
at blive mødt med fordømmelse eller nultolerance  
(8, 9). På balanceret vis skal der skabes rum til at 
kunne drøfte, både hvad psykiske vanskeligheder 
og hvad rusmidler gør ved én. Derfor er en del af 
projektet, at der er oprettet et specialteam be-
stående af medarbejdere på det socialpsykia-
triske bosted, som er en del af projektet, en peer- 
medarbejder, medarbejdere fra et rusmiddel-
center og en beboer på bostedet. Specialteamet 
modtager oplæg og undervisning fra forskellige 
specialister inden for området og klædes dermed 
på med en særlig viden om mennesker med psy-
kiske vanskeligheder og samtidige rusmiddel- 
problemer. På den måde er der et team, der har 
en særlig viden, med hvilken de kan rådgive be-
boere, pårørende og øvrige medarbejdere på 
bostedet. En viden, der kvalificerer til at priori-
tere mellem de forskellige tiltag, der eksisterer i 
behandling af et menneskes forbrug af rusmid-
ler. Samtidig er specialteamet særlig kvalificeret 
til at tale åbent om det forbrug af rusmidler, der 
finder sted på bostedet, og uden fordømmel-
se samarbejde med beboerne om at skade- 
reducere. På samme tid kan specialteamet også 
give input til bostedet om, hvordan samarbejdet 
med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. 
rusmiddelcenter, hospitalspsykiatri og politi kan 
forbedres. Som et resultat af disse input er der 
nu i Odense medarbejdere fra rusmiddelcentret, 
der som en del af specialteamet kommer ud på 
bostedet og giver sparring om skadesreduktion. 
Der samarbejdes endvidere med rusmiddel- 
centrets opsøgende team, der ugentligt kommer 
ud på bostedet og taler med beboerne, i stedet 
for at beboerne skal komme til rusmiddelcenteret. 
Det er en stor hjælp for de beboere, som fx har 
angst og ikke tør forlade bostedet, eller for de 
beboere, der ikke har penge til en busbillet.

Én af specialteamets store kompetencer er også 
at udvise forståelse for den hjælp, der ønskes 
af den enkelte beboer med rusmiddelproble-
met, og teamet har fokus på de små ændringer, 
men også de store sejre. Med peermedarbejde-
re i specialteamet er der levede erfaringer, som 
fungerer som et vikarierende håb om, at det er  25
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muligt at få det godt igen. Specialteamet ved, det 
kræver mod at ændre sit liv, og fordi teamet er 
sammensat på tværs af forvaltninger, rusmiddel-
center (beskæftigelsesforvaltning) og socialpsy-
kiatrisk bosted (Ældre- og Handicapforvaltnin-
gen), er det intentionen, at det enkelte menneske 
oplever en helhed i sin behandling.

Ofte bliver mennesker med samtidige rusmiddel- 
problemer og psykisk sygdom nemlig ellers til 
en ”kastebold mellem pengekasserne”, fordi der 
skal vælges mellem behandling for misbrug eller 
behandling for det psykiske problem, da det ene 
behandles i kommunalt regi – fx rusmiddelcentre 
– og det andet regionalt på hospitalerne i psyki-
atrien. Problemet bliver så at definere, om det er 
den psykiske sygdom, der er årsagen til misbru-
get, eller omvendt, eller om begge influerer på 
begge. Og særligt i psykiatrien kan mennesker 
med samtidige rusmiddelproblemer og psykisk 
lidelse føle sig som nederst i hele det psykia-
triske hierarkis system (8). Med en indsats som 
specialteamet har vi i Odense Kommune prøvet 
at skabe en mindre afstand mellem psykiatrien 
og rusmiddelbehandling og sørget for, at be- 
boerne på bostedet har kunnet føle, at deres rus-
middelproblemer blev taget alvorligt på samme 
niveau som deres psykiske lidelse.

Det styrkede samarbejde er i gang, 
men der er plads til forbedringer
Socialstyrelsens projekt tager udgangspunkt i, 
at det er skadesreducerende at bevidstgøre om, 
hvordan rusmidler og psykiske vanskeligheder 
påvirker hinanden. Både overfor medarbejdere,  
rusmiddelforbrugere og pårørende på hele rus-
middelområdet. Projektet forløber indtil decem-
ber 2022, men status er nu, at der er mere åben-
hed generelt på hele området til at tale om de 
udfordringer, mennesker med samtidige rusmid-
delproblemer og psykisk lidelse har på de social- 
psykiatriske bosteder. Der er derudover også 
skabt et styrket opsøgende arbejde samt samar-
bejde mellem rusmiddelcenter, gadeplansmed-
arbejdere – fx opsøgende indsats – og psykiatri.

Med et styrket samarbejde mellem de forskel- 
lige områder i psykiatrien ønsker Socialstyrel-
sens projekt at bidrage til en opblødning af hie-
rarkiet i hospitalspsykiatrien, som indtil nu har 
placeret socialpsykiatrien som ”tjenestepige” i 
hospitalspsykiatrien, dvs. at den socialpsykiatri-
ske tilgang forventes at indrette sig efter den bio-
logiske psykiatris. Relationsarbejdet, som er én 

af socialpsykiatriens primære tilgange, får utilsig-
tet karakter af opbevaring og opdragende aktive-
ring af rusmiddelforbrugeren fremfor en målrettet 
udviklingsorienteret rusmiddelbehandling, som 
er ligeværdig med hospitalspsykiatriens medi-
cinske behandling.

Det kommende år vil bl.a. byde på mere fokus 
på samarbejde mellem bosteder, rusmiddel-
centre og hospitalspsykiatri i målet om skades-
reduktion, og så håber vi på, at alle mennesker 
med psykiske vanskeligheder og samtidigt 
forbrug af rusmidler i Odense Kommune op-
lever, at de får et mere værdigt liv, hvor deres 
oplevelser og styrker til at kunne hele sig selv 
og leve et godt liv kommer til sin ret.
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Socialstyrelsens projekt: ”Recoveryorienteret tilgang til mennesker med psykiske vanske-
ligheder og samtidig forbrug af rusmidler” udføres i Odense Kommune på det socialpsyki-
atriske bosted Tornbjerggård. Der deltager i alt fem socialpsykiatriske bosteder i projektet 
over hele landet: Tornbjerggård - Odense, Tuesten Huse - Aarhus, Pedersvænge - Køge, 
Fredensvej - Vejen, Skovbo – Holstebro. Projektet løber fra januar 2021 til december 2022.
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