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STOF nr. 42 udkommer i sommeren 2022
Hvis du gerne vil vide mere om rusmiddelforskning, så følg Center for Rusmiddelforskning på vores
Facebookside ’Rusmiddelforskning’ eller på vores twitterprofil @CRF_aarhus
Du kan også modtage vores nyhedsbrev, som udkommer via mail ca. hver anden måned. Du finder
tilmeldingslink på forsiden af www.rusmiddelforskning.dk.
STOF udgives af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, på bevilling fra Socialstyrelsen.
Bladet indeholder både artikler fra forskere på Center for Rusmiddelforskning og fra andre forskere og
praktikere. Artikler i bladet dækker derfor ikke nødvendigvis redaktionens eller Center for Rusmiddelforsknings synspunkter, men er baseret på forfatternes egen faglige viden, perspektiver og tilgange.
Artikler eller større uddrag må gengives med kildeangivelse.

Ønsker du at abonnere på STOF?
Så send mail til stof@crf.au.dk
Bladet udkommer tre gange om året,
og abonnementet er gratis.
OBS. Hvis du som abonnent flytter til en ny adresse, så er det vigtigt, at du meddeler det til os på
stof@crf.au.dk, da din adresse ikke automatisk bliver
opdateret hos os. Dette gælder også, hvis du modtager STOF på din arbejdsplads og skifter job.
Idéer og forslag til nye artikler er også altid meget
velkomne. Skriv til stof@crf.au.dk
Hvis du ikke selv ønsker at skrive en artikel, men
måske har faglige spørgsmål eller emner, du ønsker
at foreslå os at skrive om i STOF, så hører vi også
meget gerne fra dig.
Læs mere på www.rusmiddelforskning.dk/stof
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Udsatte unge udnyttes til
narkokriminalitet

Socialt udsatte og mennesker med rusmiddelproblemer kan ofte føle, at de ikke hører til i samfundet. At de er uden for, og at de ikke har social
støtte til at kunne komme ud af afhængighed eller
andre problemer. En aktivitet som gadefodbold,
der handler om at være fælles om andet end
rusmidler, kan her have stor betydning.

AF KARINA LUISE ANDERSEN

Et konkurrencepræget stofmarked og mere
krævende stofsalgsmetoder er nogle af
de faktorer, som kombineret med øget
marginalisering og ulighed i samfundet gør, at
nogle udsatte unge udnyttes af erfarne kriminelle
til at begå narkokriminalitet.

AF BJØRNAR BLAALID

34

’Mere bekymret for hr. og fru
Danmark’
Udsatte mennesker med stofproblemer eller hjemløshed trak på
erfaringer fra det marginaliserede
liv for at komme igennem
covid-19-krisen
Under nedlukningen af landet under covid-19krisen blev udsatte mennesker betegnet som
en særlig risikogruppe. På nogle områder har
udsatte dog vist sig at have særlig erfaring med
at klare udfordringer og forandringer i hverdagen,
som de kunne trække på i forhold til at klare
coronasituationen.

42

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.
AF JANNE METTE RICHTER

Holstebro Kommune og Regionspsykiatrien Vest samarbejder om
omsorgspladser som alternativ til
psykiatrisk indlæggelse
Samarbejdsprojektet ’Midlertidig Psykiatrisk Omsorgsplads og Fra Zoneindsats til Samstemt forløb’
er en situationsbetinget omsorgsindsats. Fokus er
fleksibilitet, hastighed og smidighed, så de mest
udsatte mennesker kan tilbydes hjælp, når og hvor
den behøves.

PEDERSEN

Recoveryorienteret indsats i
Odense Kommune vil skabe de
rette betingelser for forandring
og skadesreduktion til mennesker
med samtidigt rusmiddelproblem
og psykisk lidelse

I fodboldfællesskabet ’OMBOLD’
kan man være den, man er – også
når man kæmper med hjemløshed
eller misbrug

AF LISE MØLLER SCHILDER

AF MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN OG SIRI MØRCH
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REPORTAGE:

NGO’en OMBOLD er et fodboldfællesskab, som
kan rumme udsatte mennesker, der har svært ved
at passe ind i Foreningsdanmark, fordi de kæmper
med hjemløshed, misbrug eller andre problemer.
Mange af spillerne oplever, at de gennem spillet
og det positive fællesskab får en stærkere selvforståelse af, hvem de er, og hvad de kan.

AF THOMAS FRIIS SØGAARD

14

I gadefodbold er man ikke ‘socialt
udsat’ eller ‘afhængig’. Der er man
‘fodboldspiller’

AF CECILIA RAND

48

KENDTE LIV:
Interview med Jesper Skibby

”Jeg kunne ikke lide varemærket som ham den sjove,
men jeg følte ikke, jeg kunne
være andet”
At han brugte doping under sin tid som professionel cykelrytter, har Jesper Skibby for længst
erkendt offentligt. Senere kom også en fortælling
om et stort forbrug af benzodiazepiner og to selvmordsforsøg til. Det handlede alt sammen om at

forsøge at dæmpe frygten for ikke at være god nok.
AF KARINA LUISE ANDERSEN

54
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Misbrugerens evige
dilemma

82

AF KARIMA BOUYLUD
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Ligesom hos mange andre musikere
er stoffer og alkohol, mennesker og
skæbner omdrejningspunktet i den
amerikanske sanger Craig Finn’s
sangskrivning
Den amerikanske musiker Craig Finn har
igennem 25 år skrevet sangtekster om
karakterer, der tager stoffer, drikker, slås, går
ned med flaget og prøver at komme op igen. I
efteråret 2021 spillede han koncert i Danmark, og
jeg mødte ham til en snak om hans tekstunivers
om de mennesker i USA, som kæmper på
bunden af samfundet.

I de små byer oplever de unge, at der ikke findes
mange steder, de kan mødes om et fællesskab,
når man ikke længere er barn og heller ikke
rigtigt er voksen endnu. Derfor kommer alkohol
og at ryge hash til at skabe grundlag for en
måde at mødes på for nogle unge mænd i
lokalsamfundene.
AF OLGA ERIKSEN
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PÅ EGEN KROP OG SJÆL rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv:

Politikere og forældre må tage
større ansvar for unges druk
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

ILDSJÆLENE:

”Vi hjælper det enkelte barn med
at blive set, hørt og forstået”
Vivien Abrahamsen – børne- og ungebehandler
ved Fonden Novavi

I Odense vil vi gerne passe på
hinanden med en ny forebyggende
netværksindsats, som skal stoppe
overdosisdødsfald
Odense Kommune har indgået et samarbejde
med forebyggelsesprojektet Antidote Danmark
om at reducere antallet af dødsfald og skader som
følge af overdosis med opioider. Målet er via en
netværksindsats at gentænke forebyggelse for
stofbrugere.

Jeg skrev speciale på universitetet
om terapeutisk brug af ayahuasca i
Danmark og valgte at prøve det på
egen krop
Som kandidatstuderende på psykologistudiet på
Aarhus Universitet valgte jeg at skrive speciale
om den terapeutiske brug af ayahuasca i Danmark. Efter at have interviewet ayahuascabrugere om deres oplevelser besluttede jeg
senere selv at prøve stoffet. Dette til trods for
at brugen af ayahuasca potentielt er ulovligt.

Da værestederne måtte lukke ned
pga. COVID-19, skabte Landsforeningen af VæreSteder digitale
fællesskaber, som særligt én gruppe
socialt udsatte fik stor gavn af
Et digitalt værested, to digitale feriecamps og en
hel masse digitale sportsaktiviteter er opstået pga.
coronaens ankomst til Danmark, og det har vist én
ting: Digitale fællesskaber bør være en mulighed
for en stor gruppe socialt udsatte mennesker, der
normalt lever isolerede i deres hjem.

”Man kan sagtens være ung her …
hvis man altså er lidt kreativ”
Hash og alkohol har betydning,
når unge mænd i små byer gerne
vil finde rum til at være unge

’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.
AF KARINA LUISE ANDERSEN
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Udsathed

Man kan også prøve at vende ordet om og betragte det som ’sat ud’. Dvs. noget man ikke er,
men er blevet gjort til? Findes der individer eller
grupper, som i kraft af mangel på muligheder og
råderum i tilværelsen blot i ”sagens natur” derfor
altid vil være mere sårbare end andre? Eller er
det samfundet og flertalsdominansen, der uden
at ville/(vide) det, har sat nogle mennesker uden
for fællesskabets trit og tempo? Fordi de starter
fra et andet udgangspunkt end flertallet og aldrig
rigtigt har reel mulighed for at kunne følge med?
Uanset svarene – som ligesom så meget andet
her i livet er komplicerede – så er virkeligheden
den, at selv i et forholdsvist egalitært velfærdsland som Danmark er udsathed – på alle de forskellige måder, man kan være udsat, eller sat ud,
på – et begreb og den virkelighed, som mange
STOF-læsere dagligt møder konsekvenserne af
i deres arbejdsliv eller egen hverdag. Derfor er
temaet for STOF nr. 41 ’udsathed’, som udfoldes fra
mange forskellige perspektiver i bladets artikler.
Læs bl.a. om, hvordan de mest udsatte mennesker med psykiske vanskeligheder i Holstebro
kan få et alternativ til psykiatrisk indlæggelse
via en helhedsorienteret, situationsbetinget
om-sorgsindsats. I Odense tænkes der også
i at skabe nye muligheder for udsatte mennesker, bl.a. i et nyt recoveryorienteret projekt, som

vil skabe de rette betingelser for forandring og
skadesreduktion til mennesker med samtidige
rusmiddelproblemer og psykiske vanskeligheder.
Læs også om, hvordan nogle udsatte unge udnyttes af erfarne kriminelle til at begå narkokriminalitet, eller om, at nogle unge, der bor i små
byer, oplever, at der ikke rigtigt er plads til dem i lokalsamfundet, og derfor kommer alkohol og hash
til at skabe grundlag for en måde at mødes på.
Du kan også læse om, hvordan nogle udsatte
mennesker følte, at de havde nogle særlige livserfaringer at trække på, som på nogle måder
gjorde dem bedre i stand til at klare covid-19-krisen end ’Hr. og Fru Danmark’. Samt om, at nogle
udsatte personer også fandt et nyt fællesskab
på værestederne ved de nye onlinemuligheder,
som coronarestriktionerne åbnede op for. I bladet finder du også to artikler, som beskæftiger
sig med, hvordan det at deltage i et fodboldfællesskab kan skabe muligheder for at føle sig som
mere og andet end ”blot” en socialt udsat borger
i samfundet.
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Velkommen til STOF nr. 41 med temaet
’udsathed’.
Hvad betyder det at være udsat? Som regel indikerer det at være udsat, at man som individ
eller gruppe befinder sig i en position i samfundet, hvor man mangler de samme muligheder og
råderum, som de fleste andre mennesker har.
Det kan fx skyldes lav eller manglende indtægt,
manglende helbred, manglende uddannelse eller job, manglende familie, venner, bekendte og
støttemiljø, manglende overskud. Alt, hvad man
foretager sig, sker derfor på et mere skrøbeligt
grundlag og kræver derfor en større egen indsats
og styrke, end mange andre behøver at mønstre
og mestre i livet. Noget som ikke alle magter –
eller har mulighed for at magte.

Karina Luise Andersen er
cand. mag. og redaktør på STOF

Hovedpersonen i serien ’Kendte liv’ er denne
gang tidligere professionel cykelrytter Jesper
Skibby, mens 27-årige Christina Riis Jensens
historie er i fokus i ’På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv’. Forfatter
Karima Bouylud har skrevet et essay om ’Misbrugerens evige dilemma’, mens børne- og ungebehandler Vivien Abrahamsen som dette nummers ’Ildsjæl’ fortæller om at hjælpe det enkelte
barn med at blive set, hørt og forstået. På bagsiden af bladet finder du lidt inspiration til forårshåb om lysere tider med ’Forelskelsessang’ af
Jens Rosendal og de kloge ord om det enkelte
menneske, udsat eller ej: ”Du kom med alt det
der var dig”.
Rigtig god læselyst.
Karina Luise Andersen
Redaktør
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Udsatte unge
udnyttes til
narkokriminalitet
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Thomas Friis Søgaard er
antropolog og lektor ved Center
for Rusmiddelforskning

Et konkurrencepræget stofmarked og mere krævende stofsalgsmetoder er
nogle af de faktorer, som kombineret med øget marginalisering og ulighed i
samfundet gør, at nogle udsatte unge udnyttes af erfarne kriminelle til at begå
narkokriminalitet.
AF THOMAS FRIIS SØGAARD

I de senere år har gadeplansarbejdere, politiet
og medierne advaret om, at der synes at være
en vækst i erfarne kriminelles udnyttelse af
udsatte unge til at lave forskellige former for
narkotikakriminalitet. Nogle af de strukturelle
faktorer, som kan have bidraget til denne proces,
er, at flere unge i dag vokser op i relativ fattigdom
og/eller som hjemløse, hvorfor disse er lette ofre
for banders og andre kriminelles udnyttelse (3).
Herudover er det illegale stofmarked også blevet
mere konkurrencepræget som en følge af, at der
de sidste to årtier er kommet flere grupperinger,
der kæmper om markedet. Ifølge politiet har dette
bevirket, at flere kriminelle grupperinger er blevet

optaget af at rekruttere udsatte unge som stofsælgere i forsøget på at vinde markedsandele
(4). Slutteligt er der de senere år også sket en
udbredelse af nye salgsmetoder, hvor sælgerne
tilbyder at bringe stofferne ud til køberne via budservice. Denne salgsmetode er mere arbejdskrævende end traditionelt salg på gaden og salg
fra lejligheder. Mens sidstnævnte salgsmetoder
er kendetegnet ved, at det er køberen, som må
komme til sælgeren, så indebærer stofsalg via
budservice, at alt benarbejdet ligger på sælgersiden. Her er det sælgernes opgave at levere
stofferne til køberens hjem, en parkeringsplads,
en natklub, eller hvor kunden måtte ønske det
(5). Dette har skabt en situation, hvor bander og
individuelle erfarne kriminelle entreprenører har
brug for en større arbejdsstyrke og er blevet mere
ivrige efter at rekruttere unge som narkobude.
Unge sælger stoffer for kriminelle
af forskellige årsager
For at få et overblik over, hvordan og i hvilken grad
udsatte personer bliver udnyttet til narkotikakriminalitet, lavede Center for Rusmiddelforskning i 2020 et såkaldt trendspotterstudie, hvor vi
ved at spørge ind til fagpersoners konkrete viden om det danske rusmiddelfelt og/eller udsatte
borgeres liv forsøgte at kortlægge generelle og
nye mønstre i narkotikakriminelles udnyttelse
af udsatte unge og udsatte voksne (6). I undersøgelsen blev udnyttelse konkret defineret som
’den skadelige instrumentelle brug af en anden
person og dennes kapaciteter til ens egen fordel’,
og i alt svarede 291 fagpersoner på spørgsmål
om udnyttelse af unge til narkotikakriminalitet.
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Det har længe været en kendt sag, at det illegale
stofmarked er kendetegnet ved ulige og til tider
udnyttende relationer mellem dem, der organiserer, og dem, der foretager det faktiske salg af stoffer på gadeplan (1). I Danmark var der for eksempel i begyndelsen af 2000’erne stor bekymring
over rockerbanders brug af såkaldte ”dummebøder”. En dummebøde er en økonomisk bod, der
tildeles en person som straf for at have sagt eller
gjort noget forkert. Forskning peger på, at erfarne
kriminelle længe har brugt dummebøder som
middel til at presse unge til enten at betale større
pengebeløb eller til at få dem til at påtage sig kriminelt arbejde, såsom at sælge stoffer, som afbetaling på den tilskrevne gæld (2). Påtvunget gæld
i form af dummebøder er imidlertid blot ét eksempel på, hvordan udnyttelse, i form af afpresning,
manipulation og tvang, kan spille en central rolle,
når (udsatte) unge sælger, opbevarer eller transporterer illegale rusmidler for kriminelle andre.

9

Vores undersøgelse viste, at udsatte unge er
jævnlige mål for kriminelle, der ønsker, at de skal
sælge stoffer på deres vegne. Vi foretog bl.a. en
spørgeskemaundersøgelse, som viste, at 81 %
af de 291 fagpersoner i undersøgelsen kendte
til specifikke unge, der havde solgt stoffer på
vegne af andre. Heraf havde 84 % to eller flere
gange inden for det sidste år hørt om specifikke
unge, der solgte stoffer for andre. Vores undersøgelse viste også, at udsatte unges vej ind i stofsalg på foranledning af erfarne kriminelle formes
af et samspil mellem ’pull-faktorer’ (dvs. faktorer,
der ”tiltrækker”: udsigten til penge, billige stoffer,
spænding, status, at være del af et fællesskab),
og ’push-faktorer’ (dvs. faktorer, der ”skubber
på”: fx økonomisk usikkerhed, kaotiske familieliv, trusler, manipulation og gældsbånd). Figur
1 viser en oversigt over de forskellige og overlappende årsager, som fagpersonerne i vores
undersøgelse mener spiller en central rolle, når
udsatte unge sælger stoffer for andre.
STOF NR. 41 / FORÅR 2022
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Tallene er bekymrende, da ca. 40 % af fagpersonerne fremhæver manipulation som årsag til, at
unge sælger for andre. Fx. viste undersøgelsen,
at erfarne kriminelle ofte udnytter udsatte unges
alder og mere risikovillige tilgang til at få dem til
at sælge stoffer. 11 % af fagpersonerne kendte
således til unge, der var 10-14 år, mens de solgte
stoffer for andre, og 69 % kendte til unge, der
var mellem 15 og 19 år, mens de solgte. I figur
2 kan du se gennemsnitsalderen på de unge,
som sælger stoffer på vegne af andre. Som vist i
figur 1 spiller tvang i form af trusler om vold også
en vigtig rolle, når udsatte unge sælger stoffer til
andre. Selvom vold kan indgå i den indledende
rekrutteringsproces, så bliver den typisk først udbredt på et senere tidspunkt. Rekruttering starter
ofte med en groomingproces, hvor den erfarne
kriminelle foregiver at være venner med en udsat
og/eller stofbrugende ung. På et tidspunkt bliver
den unge tilbudt chancen for at tjene lidt ekstra
penge, enten ved at løbe små ærinder eller ved
at sælge til hans/hendes stofbrugende venner.
Som processen skrider frem, kan en erfaren sælger tilskynde eller kræve, at den unge opskalerer
salget. Typisk indtræder trusler og faktisk vold,
når en person ønsker at stoppe med at sælge.
Vold er således et middel til at fastholde en person i en salgsrolle.
Gældsbånd spiller også en afgørende rolle
und fra undersøgelsen viser også, at gæld spiller
en væsentlig rolle, når unge engagerer sig i stofsalg for andre. 57 % af fagpersonerne i vores un-

dersøgelse fremhævede således gæld som en
årsag til, at unge sælger for andre (se figur 1), og
76 % anførte, at de inden for det sidste år havde
hørt om specifikke unge, der havde gæld til erfarne kriminelle. Stofgæld benyttes i dag i nogle
tilfælde som en form for tvangsrekruttering. En
sårbar person kan ende i gældsbånd på flere
måder. Én er, at en stofsælger over længere tid
lader en stofbrugers gæld vokse og derefter beder personen om at sælge stoffer for at betale
sin gæld af. Da selv en mindre stofgæld hurtigt
kan vokse, hvis afbetalinger misses, og renter tilskrives, kan de mest uheldige stofbrugere ende
med gæld, de aldrig kan betale. En erfaren stofsælger kan også fange en stofbruger i et gældsbånd ved at give ham/hende tilsyneladende gratis stoffer som ’gaver’ for derefter at kræve penge
til gengæld. Hvis personen ikke kan betale, kan
han/hun blive mødt med krav om at skulle afbetale ved at sælge stoffer. Som tidligere nævnt
indfanges nogle unge også i gældsbånd som en
følge af, at de tildeles en dummebøde. En af de
mest ondskabsfulde måder, en erfaren sælger
kan indfange en ung i et gældsbånd, er ved at
give denne stoffer, som skal sælges, og derefter
få en medskyldig til at berøve den unge, hvorefter den unge holdes ansvarlig for de ”mistede”
stoffer. Ligesom med dummebøderne så er formålet med sådanne arrangerede svindelrøverier
at indfange den unge – og andre udsatte personer – i en form for gældsslaveri, hvor de ender
med at arbejde uden at modtage løn.
Unge udnyttes til lang række forskellige
narkotikakriminelle aktiviteter
Ud over salg af stoffer så udnyttes udsatte unge
også til mange andre kriminelle aktiviteter. Tidligere forskning har vist, at en af de centrale måder,
hvorpå erfarne kriminelle forsøger at undgå at
blive taget af politiet, er ved at udlicitere risikofyldte opgaver til andre (7). I tråd med dette viste vores undersøgelse, at udsatte unge også
jævnligt sættes til at opbevare større mængder
af stoffer for erfarne kriminelle. Opbevaringsstedet er typisk deres egen eller deres forældres bolig. En anden risikofyldt opgave, som
ofte tildeles udsatte unge, er transport af større og mindre mængder af stoffer. Selvom nogle
unge transporterer stoffer over længere afstande,
så er det mest almindelige, at unge bruges til at
transportere stoffer over kortere afstande. Oftest
enten indenfor eller mellem nærliggende byer og
områder. Unge bruges også som udkigsposter,
der har til opgave at advare gadesælgere, hvis
politiet er på vej.

Figur 1: Årsager til, at unge sælger stoffer for andre
For at tjene penge
For selv at få adgang til stoffer
For spændingens skyld
For at hjælpe en ven
For at betale af på gæld
Pga. manipulation
Pga. trusler om vold
20 %

40 %
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60 %

100 %

(n=237)

Figur 2: Alder på unge, som sælger stoffer for andre
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I takt med at stadig større dele af salget af illegale
rusmidler foregår med brug af mobiltelefoner
og sociale medier, så er der også opstået nye
måder, hvorpå unge bliver udnyttet. Et eksempel
på dette er brugen af udsatte unge som digitale pengemuldyr. Rigspolitiet har peget på, at et
stigende antal udsatte unge bruges som digitale
pengemuldyr enten til at hvidvaske penge eller
til at sløre pengespor, der ellers ville inkriminere
et kriminelt netværk (8). Det kunne eksempelvis
ske ved, at de unge menneskers bankkonti bruges til at skjule digitale pengespor i gadehandlen
med illegale rusmidler. Som en følge af at mange
danskere ikke længere går rundt med kontanter,
da deres daglige betalinger foretages via betalingsapps, er nogle stofsælgere begyndt at tilbyde stofkøberne muligheden for også at betale
for stoffer via MobilePay (9). Selvom kunderne
måske tror, at de overfører penge digitalt til en
sælgers konto, overfører de faktisk nogle gange
penge til en udsat ung persons bankkonto (pengemuldyr nr. 1). På denne måde afbrydes pengesporet. For yderligere at skjule sporet overføres pengene nogle gange til en tredjepersons
bankkonto (pengemuldyr nr. 2), som derefter
hæver pengene kontant og overdrager dem til
stofsælgeren. Denne metode gør det muligt for
stofsælgeren både at levere ekstra kundeservice
i form af en bekvem betalingsmetode og samtidig at få adgang til pengene anonymt.
Øget straf er ikke løsningen
Aktørerne, som udnytter udsatte unge, kan både
være gade- og rockerbander og individuelle
kriminelle entreprenører. Selvom en del udnyttere er voksne og ofte ældre end de personer, som
udnyttes, så kan personer, der udnytter andre,
også være andre jævnaldrende eller sågar yngre unge. Udnyttelse af andre til kriminalitet er for
eksempel en del af den gadekultur, som hersker
blandt unge i nogle udsatte boligområder (10).
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I Danmark har der ikke tidligere været lavet systematiske undersøgelser af, hvordan og i hvilket
omfang udsatte unge bliver udnyttet til stofkriminalitet. Der er derfor svært at fastslå med sikkerhed, om der de senere år er sket en stigning i
dette problems omfang. Ét er dog sikkert: Udnyttelse af udsatte unge til forskellige former for narkotikakriminalitet er i dag et væsentligt problem,
som fortjener opmærksomhed. I Danmark har
politikernes svar på beretninger om kriminelles
udnyttelse af udsatte grupper ofte været at hævde, at der er behov for øget straf for narkotikakriminalitet. Problemet ved denne tilgang er

imidlertid, at man derved utilsigtet kan komme
til at forstærke udnyttelsesproblemet, da erfarne
kriminelle måske vil blive endnu mere ivrige efter
at udlicitere risikofyldte opgaver fra dem selv og
til udsatte personer. Frem for øget straf så synes
en mere holdbar tilgang at være et tæt samarbejde mellem politiet og de sociale myndigheder med det sigte at undgå, at unge havner
i kriminelle udnyttelsesforhold, samt bedre
uddannelse af fagpersoner i at opdage, når
udsatte unge er ofre for kriminel udnyttelse.
I forhold til sidstnævnte er det vigtigt, at man
holder sig for øje, at udnyttelse undertiden er
en kompleks og rodet proces, og at blot fordi en
ung person modtager noget (f.eks. penge eller
stoffer) til gengæld for noget (deres arbejde), så
betyder det ikke nødvendigvis, at denne person
ikke samtidigt er et offer for udnyttelse.

Referencer:
(1) May, T. & Hough, M. (2004). Drug markets
and distribution systems. Addiction Research &
Theory, 12(6), 549–563.
(2) Pedersen, M. L. (2014). Veje ind i og veje ud
af rocker- og bandemiljøer En interviewundersøgelse. København: Justitsministeriets Forskningskontor.
(3) DR.dk (2016). Forsker: Bander udnytter at
unge hjemløse er desperate. DR.dk, 02.12.2016
(4) Dr.dk (2016). Politiet: Banders brug af
hjemløse handler ikke om Pusher Street. DR.dk,
02.12.2016.
(5) Søgaard, T.F. (2019). Buyer motives for
sourcing illegal drugs from “drop-off” delivery
dealers. I: J. Tieberghien & Z. Kalo (red.): Explanations for drug use and drug dealing in social
drug research. Side 123–136. Lengerich: Pabst
Science Publishers.
(6) Søgaard, T.F., Bræmer. M.H & Pedersen,
M.M. (2020). Drug supply, violence and exploitation of vulnerable groups in Denmark. Report for
the European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction. Lisbon, p. 60.

(8) LCIK (Landsdækkende Center for It-relateret
økonomisk Kriminalitet) (2019), Unge muldyr.
Profilering af 12-25-årige muldyr i Danmark.
København: Rigspolitiet.
(9) Korshøj, N. (2020). From thought to action
in 20 minutes — when the temptation is right at
your hand. A study of the increased accessibility
and availability of cocaine through delivery-services. Kandidatspeciale, Afdeling for Sociologi
og Socialt Arbejde. Aalborg: Aalborg Universitet.
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og fru Danmark’

Udsatte mennesker
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eller hjemløshed
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liv for at komme
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Under nedlukningen af landet under covid-19-krisen blev udsatte mennesker
betegnet som en særlig risikogruppe. På nogle områder har udsatte dog vist sig
at have særlig erfaring med at klare udfordringer og forandringer i hverdagen,
som de kunne trække på i forhold til at klare coronasituationen.
AF MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN OG SIRI MØRCH PEDERSEN
FOTO: MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN

Tomme byrum og restriktioner på sociale
tilbud havde vidtrækkende konsekvenser for
udsatte mennesker
På Center for Rusmiddelforskning har vi lavet en
undersøgelse med fokus på, hvordan udsatte har
klaret coronakrisen. Vi fandt bl.a., at på sociale
tilbud som væresteder og herberger betød de
nye restriktioner, at nogle brugere blev afvist. Det
gjaldt især brugere med egen bolig, da tilbuddene
typisk valgte at prioritere hjemløse personer. Dermed stod mennesker, der måske nok havde egen
bolig, men for hvem den sociale kontakt på væresteder og herberger udgjorde deres primære
sociale netværk, pludselig uden megen støtte
(1). Det samme gjaldt fx stofindtagelsesrum,
hvor man et sted valgte at prioritere brugere,
der injicerede stoffer, mens heroin-rygere måtte
finde andre steder at indtage deres stoffer.

I tillæg til disse forandringer på det sociale tilbudsområde medførte krisen en lang række
samfundsmæssige ændringer, som påvirkede
udsatte menneskers hverdagsliv. Dette gjaldt
blandt andet manglende adgang til steder som
offentlige toiletter eller biblioteker, som blev anvendt til hygiejne, til ophold eller til en pause fra
livet på gaden. Også den manglende adgang
til banker, da bankfilialer lukkede ned, påvirkede livet som udsat, da det betød, at nogle ikke
havde mulighed for at hæve deres kontanthjælp
eller førtidspension i kontanter, som de plejede.
Tomme byrum, gader og busser betød desuden
færre muligheder for at supplere indtægt ved at
samle flasker, tigge eller lignende.
Pandemien udgjorde således en akut krise for
både socialt udsatte og for medarbejdere på socialområdet, der pludselig skulle gentænke deres
måder at arbejde og hjælpe udsatte på (1,2).
Manglende adgang til værestedet krævede
nye rutiner
Der anslås i forskningslitteratur, at de, der påvirkes mest af krisesituationer – fra naturkatastrofer
til pandemier – er dem, der i forvejen er ’kronisk
marginaliserede’ (3). Det er blandt andet belyst,
hvordan problemstillinger som fx rusmiddelbrug, forringet sundhedstilstand, fattigdom
eller manglende adgang til medicinsk behandling, økonomiske ressourcer eller manglende
tilflugtssteder, fx egen bolig, bidrager til ulige
muligheder for udsatte mennesker i krisesituationer sammenlignet med majoritetsbefolkningen. På trods af dette mangler der
undersøgelser af, hvordan udsatte mennesker
klarer sig igennem kriser på trods af disse uligheder og udfordringer. For at undersøge dette
belyser vi i undersøgelsen nogle af de måder,
hvorpå undersøgelsesdeltagerne selv beskriver
deres hverdag under nedlukningen. Og her viser
der sig et mere nuanceret billede af ’social udsathed’ end et, der udelukkende gør bestemte
borgergrupper ekstra sårbare.
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Nedlukningen, der fulgte i kølvandet på pressemødet om covid-19-situationen den 11. marts
2020, medførte et øget fokus fra medierne på socialt udsatte menneskers vilkår. Udsatte mennesker med stofproblemer eller hjemløshed blev i
medierne beskrevet som en særlig risikogruppe,
dels på grund af mangelfuld adgang til sanitære
forhold, hvis man ikke har sit eget hjem, og dels
fordi mange udsatte i forvejen har et skrøbeligt
helbred, eller fordi livet som fx udsat stofbruger
kan gøre det vanskeligt at efterleve retningslinjer om social afstand og isolation. Coronakrisen
bidrog således til en øget opmærksomhed på
socialt udsatte menneskers mere generelle livsvilkår i kraft af et øget fokus på problematikker
såsom økonomi, boligforhold, ensomhed eller
angst samt rusmiddelbrug. Også politisk blev
hjemløse samt udsatte med problematisk stofeller alkoholbrug kategoriseret som særligt sårbare over for smitte med covid-19. Dette betød
i praksis, at sociale tilbud skulle betragtes som
’kritiske funktioner’. Væresteder, herberger etc.
forblev dermed typisk åbne under nedlukningen,
men i overensstemmelse med retningslinjer om
hygiejne, afstand og forsamlingsforbud.
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Som en del af vores undersøgelse har vi bl.a.
talt med Anders. Før pandemien havde Anders
sin daglige gang på et af byens væresteder. Han
tilbragte desuden ofte natten på et herberg, fordi
han ikke trivedes i den lejlighed, han ellers havde i udkanten af byen. Med nedlukningen blev
han brat afskåret fra den sociale kontakt, han
søgte på sociale tilbud. I starten af nedlukningen
græd han meget, fortalte han, men efter noget tid
besluttede han at gøre noget ved sin situation:
”Så sagde jeg til mig selv, der efter ganske få dage:
”Nu mander du dig simpelthen op, du mander
dig op, der er ikke andet at gøre, og du går ikke
ned med flaget, og du lader dig ikke indlægge, og
du gør ikke en skid andet, end at du finder ud af,
hvordan du skal klare den her situation.””
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Ligesom flere af de andre funktionelt hjemløse,
vi talte med under nedlukningen, begyndte Anders efter noget tid at finde andre rutiner. Gradvist tilbragte han mere tid i sin lejlighed og blev
efterhånden i stand til at begynde at sove hjemme i stedet for på herberget, som før nedlukningen, eller på gaden i nærheden af herberget.
Anders beskrev konsekvensen af denne nye
rutine således:
”Nu her efter halvanden måned så begyndte jeg
at sove længere tid, og jeg begyndte også at gå
i seng med det samme, og det var ren og skær
disciplin, at jeg gik i seng, fordi jeg tænkte: ”Du
skal prøve at sove igen,” og undervejs er jeg også
holdt op med at være bange, når jeg vågnede, og
nedtrykt var jeg heller ikke.”
For Anders og andre udsatte udgjorde sociale
tilbud et slags socialt anker, der strukturerede en
hverdag, hvor de cirkulerede mellem forskellige
tilbud, fx herberg og væresteder, ofte fra tidlig
morgen til sen aften. For Anders og andre var
disse dog også ambivalente steder at opholde
sig. Tilbuddene tilbød ro og tilhørsforhold, men
blev også oplevet som steder, hvor der kunne opstå konflikter og utryghed (4). For Anders fyldte
risikoen for konflikt med de andre brugere af tilbuddene meget, og reduktionen af denne utryghed bidrog bl.a. til den stabilitet, han fik etableret
med en tilbagevenden til lejligheden. Men hvilke
ressourcer greb mennesker som Anders til for at
være i stand til at håndtere disse nye udfordringer og – i nogle tilfælde – være i stand til at vende nedlukningen til noget, nogen endda beskrev
som ’positivt’?

Erfaringer med blandt andet isolation blev
beskrevet som en ressource i forhold til at
håndtere nedlukningen
For at besvare spørgsmålet om, hvilke unikke
ressourcer mennesker som Anders og andre
udsatte har i forhold til at klare en situation som
coronakrisen, giver det mening at se på nogle af
de erfaringer, som deltagerne – de udsatte mennesker og stofbrugere, vi interviewede i vores
undersøgelse – fremhævede, der hjalp dem til
at håndtere isolationen under nedlukningen. En
beboer på et herberg beskrev det således:

Det interessante ved denne og lignende udsagn
i vores undersøgelse er, hvordan flere af deltagerne i undersøgelsen netop selv fremhæver erfaringer, der netop kunne forventes at gøre dem
ekstra sårbare under coronapandemien. I stedet
omtales de som en slags ressourcer, der styrker
deres evne til at håndtere isolationen. På samme
måde blev den mobilitet, der er et grundvilkår for
folk, der lever deres liv på gaden, beskrevet som
styrkende i forhold til at modstå og hele efter fx
coronasmitte. Det at ’komme ovenpå igen’ eller
få hverdagen til at fungere i en krisepræget situation var således ikke ukendt blandt målgruppen
i undersøgelsen.

Som Rasmus var Lærke bosat på et herberg.
Hun var begyndt i opsøgende substitutionsbehandling såsom metadon udleveret via opsøgende sundhedspersonale – et initiativ, der blev
igangsat under nedlukningen – og hun nød den
øgede ro, de nye restriktioner medførte på herberget, hvor hun boede (2). Som Rasmus havde
hun sin daglige gang på og omkring herberget
og koblede netop dette miljø og de udfordringer,
det indebar, til en forestilling om måske endda at
være mindre sårbar end den almene befolkning:
”Man måtte trøste mig selv med, at hvis man
overlever så meget herinde og i det her miljø altså, hvis mit immunforsvar kunne klare det indtil
nu, så skulle det nok klare noget mere, ikke? (…).
Jamen, jeg er mindre bekymret egentlig for folk
herinde, end jeg er for hr. og fru Danmark. Fordi
de kommer ikke ud på samme måde.”
Således beskrives den almene befolkning af
nogle brugere netop på baggrund af den mere
beskyttede livsstil, et mere privilegeret liv indebærer, som potentielt dårligere rustet i forhold til
at håndtere udfordringer som isolation, smitte og
heling.
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”Jeg må jo ikke have gæster og sådan noget, men
jeg er heldigvis, eller ikke heldigvis, men jeg har
siddet så meget i fængsel så, og på institutioner,
socialpædagogiske opholdssteder for vanskelige
unge. Så jeg er sådan ret god til at være i mit eget
selskab uden andre … [uden at] gå i panik, så
jeg kan godt finde ud af det (…). Jeg har set mig
selv i øjnene eller mine dæmoner, eller hvad man
siger, ikk’?”

(…) Så mit immunforsvar er måske nok stærkere end fru Olsen, der lever af rengøringsmidler.”

På samme måde blev også de sociale miljøer,
som udsatte mennesker er vant til at færdes i,
beskrevet af dem selv som en årsag til at kunne
klare sig under coronanedlukningen. Bl.a. talte vi
med Rasmus, som er stofbruger, og som har tilbragt meget af sin hverdag i den åbne stofscene,
der lå omkring herberget, hvor han boede. Han
beskrev, hvordan han engang havde pådraget
sig hepatitis, da han stak sig på en kanyle, der
var tapet fast under et bord på herberget, men
at hans ’krop havde helet sig selv’ efterfølgende.
Denne erfaring fandt han relevant i forhold til sit
syn på den risiko, corona udgjorde:
”Også fordi vi lever i så mange bakterier i sådan et
liv her. Der er væsentlig mange bakterier her i forhold til en ren bolig – altså. Et rent, normalt hjem.
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Måske skal vi betragte risici og ressourcer
koblet til social udsathed på lidt mere nuancerede måder?
Netop det sociale miljø, som hjemløse borgere
og udsatte stofbrugere færdes i, blev i medierne
blandt andet lagt til grund for forståelsen af dem
som en særlig risikogruppe under coronapandemien. Som indikeret tidligere i artiklen beskrives
disse i medierne som ’risikomiljøer’, der på grund
af faktorer som manglende muligheder for at isolere sig samt at overholde retningslinjer om afstand og hygiejne gør udsatte ekstra sårbare i
forhold til smitte og muligheden for at komme sig
efter sygdom. Artiklen her har ikke til hensigt at
anfægte dette perspektiv. I stedet er formålet at
fremhæve nogle af udsattes egne perspektiver,
der kan være med til at nuancere forståelsen af,
hvad social udsathed er.

Referencer:
(1) Nygaard-Christensen, M., Pedersen, S. M.,
& Thorsen, N. M. (2020). ‘Se, der står en stjerne
foran døren. Det er dig’. På tilbud til socialt
udsatte borgere var coronanedlukningen med til
både at åbne og lukke døre. STOF – Viden om
Rusmidler og Samfund, 37: 8-13
(2) Nygaard-Christensen, M., Houborg, E. &
Thylstrup, B. (2021). Covid-19 som handlingsrum
for substitutionsbehandling og samarbejder om
udsatte stofbrugere. Uden for Nummer, 42: 4-15
(3) Walters, V., & Gaillard, J.C. (2014). Disaster
risk at the margins: homelessness, vulnerability
and hazards. Habitat International, 44, 211-219.
(4) Johnsen, S., Cloke, P., & May, J. (2005). Day
centres for homeless people: spaces of care
or fear? Social & Cultural Geography, (6(6),
787-811.
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Sociale, miljømæssige og sundhedsrelaterede
faktorer bidrager direkte til, at udsatte rusmiddelbrugere, mennesker uden egen bolig samt
funktionelt hjemløse er ulige stillet under nedlukning og retningslinjer såsom forsamlingsforbud og isolation i tilfælde af smitte. Men ved at
se på, hvordan udsatte mennesker selv oplever
og håndterer nedlukningen på trods af disse
faktorer, viser der sig dog et mere nuanceret
billede, nemlig at de langt fra var passive ofre
for krisen, men i flere tilfælde i stand til at
mobilisere nogle ressourcer. Som set ovenfor var det i flere tilfælde erfaringer, der ellers
let anskues som helt centrale dimensioner – og
ulemper – i et udsat liv, der af deltagerne i undersøgelsen blev fremhævet som ressourcer i den
krise, pandemien og nedlukningen udgjorde. Det
vil på den baggrund være relevant at se på, hvorvidt nogle af de mere positive erfaringer, nogle
udsatte mennesker gjorde sig – fx med en øget
ro og stabilitet – kan understøttes fremadrettet.
Alle navne i artiklen er pseudonymer, og øvrige
detaljer kan være slørede af hensyn til deltagerne
i undersøgelsen.

Artiklen har været bragt i længere format i Psyke & Logos. Vil man læse mere, henvises derfor til: Nygaard-Christensen, M., & Pedersen, S. M. (2021). Social udsathed som
ressource? Brugerperspektiver på COVID-19-krisen på varmestuer og hjemløseherberger. Psyke & Logos, 41(2), 131-148.
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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.
AF JANNE METTE RICHTER
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Socialstyrelsens projekt ’Recoveryorienteret
indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt brug af rusmidler’ afprøves
på fem socialpsykiatriske bosteder i fem forskellige kommuner, hvoraf Odense Kommune er den
ene. Den skadereducerende tilgang – dvs. at reducere 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 udgangspunkt 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 rusmidler, er der fokus på, hvilke årsager der kan
være til, at det pågældende menneske forbruger 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 rusmiddelproblemer, der får minimeret sine skader,
nemmere kan komme ud af et skadeligt rusmiddelforbrug, fordi det menneske kan motiveres til forandring, hvis blot de rette betingelser er til stede.
I Socialstyrelsens projekt i Odense Kommune
undersøger vi, hvordan vi kan reducere skadevirkninger. Det handler om at kunne prioritere,
hvilke trin der skal komme først, for at et menneske 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 målet er at reducere den mængde og det omfang
af skader, som kan følge med et problematisk
rusmiddelforbrug.
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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 biologiske psykiatri. Der er et stort fokus på hjernen
og biokemi og en forståelse af, at menneskers
tanker og handlinger styres af biokemiske reaktioner, som kommunikerer igennem signalstoffer
(kaldet neurotransmitter), og at vores hjerneaktivitet grundlæggende styres af hjernens
belønningssystem.

Den biologiske logik er, at når hjernen får rusmidler (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 produktionen af neurotransmitter, så jeg holder
hvilepause”. Og på den måde bliver hjernen afhængig af de kunstigt skabte ”hvil”. Afhængighed
forstås derfor som biokemiske fænomener, der
kan aktiveres ved indtagelse af rusmidler og udvikle et afhængighedssyndrom, dvs. det at være
afhængig af rusmidler.
Den biologiske psykiatri sidestiller psykiske vanskeligheder, herunder afhængighedssyndrom,
med en somatisk – dvs. en fysisk – lidelse. I Danmark arbejder hospitalspsykiatrien ud fra WHO’s
diagnose- og klassifikationssystem ICD-10. Dette 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 anvendes både biologiske, sociale og psykologiske
metoder i psykiatrisk behandling, som f.eks.
adfærdsterapi, er medicinering fortsat den dominerende behandlingsform (5). Hospitalspsykiatrien er med ansættelse af specialpsykologer
i psykiatri under opblødning, men stadig domineret af den biologiske psykiatri, og terapisamtaler ses som et supplement til den medicinskbiologiske behandling. At beskæftige sig med
sociale årsager til f.eks. misbrug betragtes derfor ikke som relevant for diagnosticeringen,
men som et redskab for motivation af patienten
til at tage den lægeordinerede medicin. Socialpsykiatrien kommer således ind og får en birolle
som ”opdrager” for personen i behandling.
Den sociale psykiatri kan skabe skadesreduktion, 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 rusmidlerne – er den lange proces. Med psykosocial afrusning forstås det at ændre sine vaner, adfærd
og relationer i hverdagen. Afhængighed forstås
her som en tillært social adfærd.

Socialpsykiatrien har en social tilgang til psykiatri, men paradoksalt nok er praksis ift. mennesker med samtidige rusmiddelproblemer og
psykisk lidelse ofte baseret på den biologiske
psykiatris diagnoser, fordi denne som nævnt stadig er den dominerende tankegang indenfor psykiatrien 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 behov, og ikke kun, hvordan rusmidlerne ødelægger menneskets biokemi.

Specialteamet er en ny enhed, som konkret
fokuserer på skadesreduktion
Et godt eksempel på et skadesreducerende tiltag, som mange kender til, og som der er arbejdet konkret med i Odense Kommune, er statsordineret heroin, også kaldet heroinbehandling
eller lægeordineret heroin. Det kan være et konkret skadesreducerende værktøj, som kan forhindre fx risiko for prostitution eller kriminalitet for
at skaffe penge til stoffet (6). Her kan et menneske med et problematisk heroinforbrug modtage
heroin på recept, og dermed fungerer den statsordinerede heroin ikke som primært skadesreducerende i forhold til biologisk skade, men til en
mulig psykosocial skade i form af at være nødsaget 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 skadesreduktion – og de gode erfaringer, der bl.a. er i Odense-

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 bestående af medarbejdere på det socialpsykiatriske bosted, som er en del af projektet, en peermedarbejder, medarbejdere fra et rusmiddelcenter 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 psykiske vanskeligheder og samtidige rusmiddelproblemer. På den måde er der et team, der har
en særlig viden, med hvilken de kan rådgive beboere, pårørende og øvrige medarbejdere på
bostedet. En viden, der kvalificerer til at prioritere mellem de forskellige tiltag, der eksisterer i
behandling af et menneskes forbrug af rusmidler. Samtidig er specialteamet særlig kvalificeret
til at tale åbent om det forbrug af rusmidler, der
finder sted på bostedet, og uden fordømmelse samarbejde med beboerne om at skadereducere. 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 rusmiddelcentrets 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 rusmiddelproblemet, og teamet har fokus på de små ændringer,
men også de store sejre. Med peermedarbejdere i specialteamet er der levede erfaringer, som
fungerer som et vikarierende håb om, at det er
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Socialstyrelsens projekt i Odense Kommune fokuserer derfor på, at mennesker er forskellige.
Rusmidler kan således godt have en grundlæggende 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 menneskes 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.

Kommune med fx heroinbehandling – udmøntet
sig i flere konkrete tiltag som en del af Socialstyrelsens projekt.
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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, rusmiddelcenter (beskæftigelsesforvaltning) og socialpsykiatrisk bosted (Ældre- og Handicapforvaltningen), er det intentionen, at det enkelte menneske
oplever en helhed i sin behandling.
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Ofte bliver mennesker med samtidige rusmiddelproblemer 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 psykiatrien. Problemet bliver så at definere, om det er
den psykiske sygdom, der er årsagen til misbruget, 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 psykiatriske 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 beboerne på bostedet har kunnet føle, at deres rusmiddelproblemer 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 rusmiddelområdet. Projektet forløber indtil december 2022, men status er nu, at der er mere åbenhed generelt på hele området til at tale om de
udfordringer, mennesker med samtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse har på de socialpsykiatriske bosteder. Der er derudover også
skabt et styrket opsøgende arbejde samt samarbejde mellem rusmiddelcenter, gadeplansmedarbejdere – fx opsøgende indsats – og psykiatri.
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Med et styrket samarbejde mellem de forskellige områder i psykiatrien ønsker Socialstyrelsens projekt at bidrage til en opblødning af hierarkiet i hospitalspsykiatrien, som indtil nu har
placeret socialpsykiatrien som ”tjenestepige” i
hospitalspsykiatrien, dvs. at den socialpsykiatriske tilgang forventes at indrette sig efter den biologiske psykiatris. Relationsarbejdet, som er én

af socialpsykiatriens primære tilgange, får utilsigtet karakter af opbevaring og opdragende aktivering af rusmiddelforbrugeren fremfor en målrettet
udviklingsorienteret rusmiddelbehandling, som
er ligeværdig med hospitalspsykiatriens medicinske behandling.
Det kommende år vil bl.a. byde på mere fokus
på samarbejde mellem bosteder, rusmiddelcentre og hospitalspsykiatri i målet om skadesreduktion, og så håber vi på, at alle mennesker
med psykiske vanskeligheder og samtidigt
forbrug af rusmidler i Odense Kommune oplever, 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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I gadefodbold er
man ikke ‘socialt
udsat’ eller
‘afhængig’. Der er
man ‘fodboldspiller’
Socialt udsatte og mennesker med rusmiddelproblemer kan ofte føle, at de ikke hører
til i samfundet. At de er uden for, og at de ikke har social støtte til at kunne komme ud
af afhængighed eller andre problemer. En aktivitet som gadefodbold, der handler om
at være fælles om andet end rusmidler, kan her have stor betydning.
AF BJØRNAR BLAALID

28

Bjørnar Blaalid er sociolog og forsker
ved Nord Universitet i Bodø i Norge

Forskning viser, at socialt udsatte ofte beskriver
en manglende følelse af ’at høre til’ i samfundet.
Som en del af den følelse beskriver mange
mennesker med rusmiddelafhængighed også
manglende social støtte fra omgivelserne som
en faktor, der gør det vanskeligere at bryde med
de etablerede rusmiddelmiljøer, de færdes i. For
hvis ingen har troen på, at man kan lykkes med
at skabe sig et rusmiddelfrit liv, hvorfor skal man
så orke at prøve? Det er i denne sammenhæng,
at gadefodbold, som er en rusmiddelfri aktivitet,
kan få betydning i hverdagen for dem, som forsøger at skaffe sig en levemåde, som ikke er styret af rusmidler (1)

I løbet af min ph.d.-undersøgelse fulgte jeg 11
norske personer (alder 23-55 år) med rusmiddelproblemer (9 mænd og 2 kvinder). De fleste
havde eksperimenteret med rusmidler – både
alkohol og stoffer – fra en ung alder. Jeg både
interviewede deltagerne i min undersøgelse og
deltog også ugentligt i fodboldkampene. Gadefodbolden i den by, hvor jeg lavede min forskning,

Et spørgsmål, jeg undrede mig over flere gange i
løbet af mit ph.d.-projekt, var følgende: Hvordan
kan en tilsyneladende ’elementær’ hverdagsaktivitet som det at løbe rundt efter en fodbold ude
på en bane få en så betydningsfuld virkning på
deltagerne liv – og samtidig hjælpe med at etablere nye sociale netværk?
Gadefodbold – et socialt lavtærskeltilbud
”Gatefotball, det er noe mer enn bare fotball”
Citatet er hentet fra deltageren Rune (alle navne
er anonymiserede) på 27 år. Jeg bad ham beskrive, hvad gadefodbolden havde betydet for ham.
Runes indgang til rusmiddelafhængighed er en
historie mere, som kan virke velkendt. Han begyndte at eksperimentere med rusmidler i en ung
alder og havde været afhængig, siden han var 13
år. Han havde boet i plejefamilier og siden skoletiden været inde og ude af forskellige rusmiddelmiljøer. Men på et tidspunkt anbefalede en ven,
som selv spillede gadefodbold, at Rune skulle
spille med. For Rune skulle det vise sig, at det
at komme med i et gadefodboldmiljø og at møde
andre ligesindede, som også arbejdede med
deres rusmiddelproblemer, blev et vendepunkt i
hans hverdag. Rune udtrykte det sådan her:
”Jeg er jo avhengig av rusmidler for å få hverdagen til å gå rundt. Men de dagene jeg skal spille
gatefotball så tar jeg jo ingenting, ruser meg ikke
før trening. Rusmidler (…) du blir sløv ut av de,
sant? Men de dagene jeg trener så motiverer jeg
meg til å ikke drikke.”
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En hverdagsaktivitet som fodbold kan
have stor betydning
Jeg er for nylig blevet uddannet ph.d. i sociologi
og arbejder som forsker på Nord Universitet i
Bodø i Norge. Mit ph.d.-projekt handlede om
gadefodbold (2), og hvordan hverdagens sociale
processer (eksempelvis deltagelse i gadefodbold) kan have et potentiale for at fremme
bedring i tilværelsen generelt. Mit fokus var rettet
mod at undersøge processer, som ikke nødvendigvis indgik som en del af terapeutiske metoder
(som fx behandling på rusmiddelcentre etc.). Jeg
var optaget af at undersøge, hvilke relationer og
færdigheder som bygges op og udvikles i rusmiddelfri fællesskaber og arenaer. Med rusmiddelfri arenaer menes her sociale aktiviteter, som
mennesker med rusmiddelproblemer valgte at
deltage i for at komme af med deres afhængighed. Det kunne fx være behandling, men også
andre tiltag såsom mentorforløb, gadefodbold
eller andre tiltag (snedkerværksted, cykelreparation, kunstnerisk produktion m.fl., drevet af
stiftelsen Kirkens Bymisjon og andre frivillige
organisationer).

blev drevet af en frivillig diakonal organisation,
stiftelsen Kirkens Bymisjon. Kirkens Bymisjon
er en af Norges største frivillige organisationer,
som driver socialt arbejde, og de er én blandt
flere organisationer i landet, som arrangerer gadefodbold, nogle steder selvstændigt og andre
steder i samarbejde med kommuner eller andre
organisationer. Topfodboldklubber i enkelte klubber i Norge tilbyder også gadefodbold til mennesker med rusmiddelproblemer. Men gadefodbold
i Eliteserien (Norges ‘Superliga’) har ikke været
en del af mit projekt.
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Rune beskrev en historie fyldt med rusproblemer
og tilhørende belastninger. Stabile holdepunkter
som familie, job og skole blev gradvist fortrængt
i søgen efter rusmiddeloplevelser. Det vigtigste
holdepunkt i Runes hverdag blev rusmiddelmiljøet. Men med deltagelse i det sociale miljø,
som gadefodbolden gav, fik Rune den sociale
støtte, han havde manglet indtil da i sit liv:
”Det viktigste er det sosiale samholdet i laget.
Det å prestere, mestringsfølelse rett og slett. Det
er noe jeg ikke har hatt på lenge, lenge. Så det gir
meg et veldig stort løft. Og det gir meg ikke den
trangen til å ruse meg”
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Citatet viser, hvordan gadefodbolden får betydning ved at blive en rusmiddelfri arena, som
opmuntrer til sund aktivitet. Overføringsværdien ligger i, hvordan fællesskabet giver Rune en
grundlæggende form for socialisering. Han fik en
mulighed for at betyde noget for andre, og det
hjalp ham til at etablere nye og sundere rutiner i
hverdagen. Rune var en af flere deltagere, som
havde spillet fodbold, da de var børn. Og det, at
han kunne drage nytte af færdigheder og kundskaber, som han havde udviklet i barndommen,
gav også smag for mere:
”Det bare bygger på seg rett og slett, blir bedre
og bedre basert på fotballen, ikke sant? Så det er
helt klart en vei ut av rusen. Uten tvil. I hvert fall
et bra utgangspunkt.”
For Rune blev gadefodbolden meningsfyldt, fordi
det var den ene ‘brik’, han manglede for at kunne
stikke en ny kurs ud, som ledede mod en tilværelse, som ikke handlede om at skaffe sig rusmidler.
En af de ældste deltagere, Kjetil på 54 år, havde
været afhængig af rusmidler i over 30 år, og han
fremhævede betydningen af at være en del af et
inkluderende miljø:
”Fotballen er kjempeartig, og det er et veldig
sånn inkluderende miljø. Støtteapparatet (personalet på Bymisjonen) gir oss instrukser om hvordan vi skal forholde oss til hverandre, prate med
hverandre med respekt og være inkluderende og
gi ros.”
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Forskning i rusmiddelproblemer viser, at rusmiddelafhængige ofte isolerer sig fra omverdenen,
og de udvikler negative tanker om sig selv. Citatet fra Kjetil viser, at gadefodbolden kan modvir-

ke dette gennem at være en aktivitetsform, som
bidrager til at skabe glæde og trivsel og bliver et
positivt fællesskab, som handler om noget andet
end rusmiddelrelaterede aktiviteter. Citatet fra
Kjetil viser også, at det ikke kun er selve aktiviteten, som er vigtig, men også lige så afgørende er miljøet omkring aktiviteten og det at kunne
have almindeligt socialt samvær med mennesker
i samme situation:
”Det å få være med på gatefotballen og få folk
som faktisk er kommet ut av rusen og hjelpe de
med å få et bedre liv ute og de utfordringene som
er der. Jeg kunne også tenkt meg å jobbe mer
med forebygging av rus. Jeg er jo desidert eldst
av alle som er med. Så jeg er liksom litt sånn
«onkel».”
Kjetil som den ældste og holdets ‘senior’ fik i
dette fællesskab brugt sine rusmiddelrelaterede
erfaringer på en positiv måde, som kom hele
fællesskabet til gode. Dette gennem at tilbyde
ekstra støtte til de spillere, som var inde i tunge
perioder. Citatet viser blandt andet, hvordan
deltagerne lægger vægt på at have det godt
sammen og at støtte hinanden. Det er sådan,
man skal gøre på et fodboldhold. Samtidig, ved
at hjælpe andre til at holde fast i gadefodbolden,
blev Kjetil også stærkere i sig selv.
Det, at holdet var et trygt sted, og at træningerne
foregik i trygge rammer, var et centralt aspekt af,
hvorfor deltagerne holdt fast ved gadefodbolden.
Rune uddybede det sådan her:
”Vi har ikke noe samtaler om den «rusbiten» da.
For her skal vi spille fotball, her skal vi ikke prate
om rus, og vi må komme edru dersom vi vil være
med.”
I andre rehabiliterings- og behandlingstiltag
stilles der ofte krav om, at man ikke må være
påvirket af stoffer eller alkohol for at være med.
Citatet fra Rune viser, at i gadefodbolden stilles
der kun krav om at være i ‘form’ til at spille, når
deltagerne var samlede til træning. Hvis en
spiller mødte op og var så påvirket af stoffer, så
det var vanskeligt at spille, så måtte han stå over
træningen den dag. Men på samme tid var en
udelukkelse på dagen ikke det samme, som at
man blev smidt af holdet. I gadefodbold har man
lov til at have en dårlig dag.
Et andet vigtigt aspekt var brugerinddragelsen.
Spillerne var i fællesskab blevet enige om, at der
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“Han fik en mulighed
for at betyde noget
for andre, og det
hjalp ham til at
etablere nye og
sundere rutiner i
hverdagen”
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ikke skulle snakkes om alkohol og stoffer under
træningen. Det, at være en del af holdet, indebar dermed, at spillerne aktivt skulle forholde sig
til hinanden og etablere et fælles sæt af regler
og rutiner. Det var også deltagerne, som hovedsageligt var ansvarlige for at skabe det sociale
fællesskab.

STOF NR. 41 / FORÅR 2022

Fra ‘rusmiddelafhængig’ og ‘socialt udsat’
til ‘gadefodboldspiller’ og menneske
Hvilken betydning har så gadefodbolden for mennesker, som kan betegnes som socialt udsatte?
Centralt handler det om, at spillerne socialiseres
ind i et liv med nye forventninger og nye roller,
både til sig selv, men også til omgivelserne. Dette
kan med fordel forstås som en proces og kan illustreres med, hvordan spillerne oparbejdede sig
en status som ‘fodboldspiller’, som over tid overskyggede statussen som ‘rusmiddelafhængig’.
Motivationen for at holde sig væk fra rusmidler
skabes gennem, at spillerne bliver inkluderede i
et fællesskab, som bliver opfattet som ‘normalt’
og socialt accepteret af omverdenen. Det viser,
at det at modtage social støtte var vigtigt, både
indefra i selve gadefodboldmiljøet, men i lige så
høj grad fra mennesker udefra:
”Sønnen min synes det er morsomt med gatefotballen. Han er veldig glad for at jeg har tatt tak i
livet mitt. Både han og dattera mi har vært skeptiske til at jeg skulle klare det her, fordi jeg har
skuffet dem før.”
Citatet fra Kjetil viser, at han oplevede, at familien og omverdenen reagerede positivt på hans
deltagelse i gadefodbold. Det, at Kjetil deltog i
denne aktivitet, blev dermed hans måde at vise,
at han forsøgte at lægge sit liv om. Gennem store
dele af livet er spillerne blevet socialiseret ind i
en kultur, hvor de har lært sig at sætte pris på
rusmidlerne og på rusen. Men med deltagelsen i gadefodbold-fællesskabet måtte spillerne
lære sig nye sociale spilleregler. Det at lære nye
spilleregler markerer dermed et skifte ud af rusmiddelproblemerne og over i noget andet. Med
andre ord: Rusen skal blive mindre værd, mens
fodbolden skal øges i værdi. Spilleren Steinar på
23 år beskrev det sådan her:
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”Det er jo noe med å skille personen fra problemet. Det tror jeg mange fikk et inntrykk av på
cupen. Tror det hjalp. De vet at gatelaget vårt er
et ‘rus-lag’, men når de får se oss stå der og dele
ut trofeet, og være ordentlige og høflige. Da ser
de jo at vi ikke er så ‘ille’.”

Mange af spillerne fortalte om deres erfaringer
med at føle sig udenfor i samfundet. De manglede arenaer, hvor de kunne få anerkendelse og
social accept. Noget, som var vanskeligt, når de
var tilknyttet rusmiddelmiljøerne. Fodboldturneringen, som Steinar omtaler i citatet, bliver dermed et eksempel på, at spillerne kunne vise omverdenen, at de også var ‘deltagende borgere’ i
samfundet ved at blive givet muligheden for at
optræde som ‘almindelige’ mennesker i en social
sammenhæng.
Som rusmiddelfri arena får gadefodbolden en
vigtig funktion i samfundet. Socialiseringsprocessen, som spillerne oplever, forstærkes yderligere af, at det at deltage i sportslige
aktiviteter bliver anset som socialt acceptabelt af omgivelserne. Det er noget, som kan
give et positivt selvbillede og dæmpe den
stigmatisering, som er knyttet til rusmiddelafhængighed.
Gadefodbold er dermed en af flere måder at
være sammen med andre på. For spillerne var
det vigtig at kunne få lov til at bidrage på en
rusmiddelfri arena, som indbyder til leg, socialt
samvær, konkurrence og fysisk aktivitet. Gadefodbolden blevet derfor et sted, hvor de kunne
etablere både tillid og mestringsoplevelser. Som
fællesskab giver gadefodbolden plads til, at man
er den, man er.

Referencer:

(1) Tonholm, T. (2017). Målet med gatefotball er ikke rusfrie
liv, men liv å være rusfri i. Forskning.no, September 13, 2017.
(2) Blaalid, B. (2021). Rus og livsendring. En studie av rehabiliteringstiltak, rusavhengighet og livsløpsprosesser.
(3) Fotballstiftelsen. (2021). Gatelaget.no [Online]. Available:
https://gatelaget.no/om-fotballstiftelsen/gatelagshistorien
[Accessed 29.10.2021 2021].
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I Norge opstod gadefodbold via frivillige organisationer i 2005-2006. Det er et såkaldt ‘lavtærskeltilbud’, det vil sige, at det er et tilbud rettet mod personer med rusmiddelproblemer,
uden at man behøver en henvisning eller søge om en plads for at kunne deltage. I alt er der
registreret over 300 aktive gadefodboldspillere i Norge, fordelt på 22 hold. Der findes også
en paraplyorganisation ‘Fotballstiftelsen’, som gennem topklubberne organiserer serie- og
cupspil blandt gadefodboldholdene (3).
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I fodboldfællesskabet
’OMBOLD’ kan man
være den, man er –
også når man kæmper
med hjemløshed eller
misbrug
NGO’en OMBOLD er et fodboldfællesskab, som kan rumme udsatte mennesker,
der har svært ved at passe ind i Foreningsdanmark, fordi de kæmper med
hjemløshed, misbrug eller andre problemer. Mange af spillerne oplever, at de
gennem spillet og det positive fællesskab får en stærkere selvforståelse af, hvem
de er, og hvad de kan.
AF LISE MØLLER SCHILDER
FOTO: LISA MARIA FRENDVED CHRISTENSEN

34

Lise Møller Schilder er journalist
Foto: Julie Hellesøe

Skyerne har trukket sig sammen. Det er onsdag
i slutningen af november. Udenfor er det koldt og
blæsende, men indenfor i Hafnia-Hallen i Københavns Sydhavn er AsfaltLigaen lige gået i gang.
Der spilles igennem, så sveden pibler på den
indendørs street-fodboldbane.
Ude på sidelinjen står en flok mennesker og hepper og hujer. Hver gang, der skydes på mål, pareres eller laves en hurtig finte, bryder publikum
ud i et brøl. Publikum er sådan set bare de andre
hold og nogle trænere. Og der er nok ikke mere
end 20 mennesker til stede. Men stemningen er
god, og tempoet er højt.
Det er NGO’en OMBOLD, som arrangerer AsfaltLigaen. En fodboldturnering, som afholdes i København, Aarhus, Odense og Næstved. Alle er
velkomne – især de mennesker, der ikke rigtigt
kan finde sig til rette i Foreningsdanmark.

Et fællesskab med ligeværd
Heldigvis er der flere af spillerne, som gerne vil
fortælle om deres forhold til OMBOLD. Temmi
Vesterberg har de seneste to år spillet fodbold
i OMBOLD-regi, og så er han udtaget til Hjemløselandsholdet. Tidligere har han kæmpet med
misbrug af alkohol, kokain, ketamin og piller.
Hele ’Kemi-skolen’, som han selv kalder det.
“Jeg har spillet fodbold i mange år, men jeg har
aldrig været god til at fungere i en normal fodboldforening. Jeg var ikke god til, at man skulle
møde op tirsdag og onsdag og spille kamp lørdag. Når man har et stofmisbrug, er det meget
svært. Så jeg følte mig udenfor, og jeg følte, at
jeg ikke var god nok.”
Han forklarer, at hos OMBOLD kan man komme
og gå, når man har lyst, og man kan være i det
humør, man har lyst til, uden at der er nogen,
som ser ned på dig. Og det er en vigtig faktor.
I dag har Temmi været ædru og stoffri i 2 år og
3 måneder. Han fandt vejen til OMBOLD via et

“Jeg kunne ikke passe noget som helst, da jeg
kom ud af min behandling. Jeg kunne ikke
håndtere et arbejde. Så jeg startede med at
komme til de åbne OMBOLD-træninger rundt
omkring i København. Og så stille og roligt
blev jeg mere vant til at snakke med andre
mennesker, fremmede mennesker. For det
fællesskab, vi har ... vi har alle sammen været
i samme båd. Det er nemmere at snakke med
nogen, der har oplevet det samme. Og så får
man opbygget noget selvtillid. Og lige pludselig kan man godt mærke, at nu kan jeg sagtens
fungere i det omkringliggende samfund,” forklarer han.
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Det er også OMBOLD, der organiserer Hjemløselandsholdet, som for nylig har vundet EM-sølv,
og som netop er blevet danmarkskendte gennem
en dokumentarserie på DR. Flere af spillerne er
derfor vant til journalister, så der er ikke mange,
som tager notits af, at der kommer en journalist
og en fotograf forbi. Det er først, da vi forklarer,
at vi kommer fra STOF-bladet, at der bliver grinet
lidt rundt omkring og fyret et par jokes af.

12-trins-fællesskab, som han kom ind i, efter han
havde været i døgnbehandling. Og han oplevede,
at fodbolden blev en slags trædesten for ham

Fra udsat til fodboldspiller
Rikke Sparving er aktivitetsansvarlig i OMBOLD
og landstræner for Hjemløselandsholdet. Hun
oplever ofte, at spillerne ændrer deres syn på sig
selv gennem fodbolden.
“De siger selv, at lige pludselig ser de sig selv
som en fodboldspiller og ikke som en hjemløs
og misbruger. De er ligesom noget eller nogen.
Og hvis de snakker med andre, så er de fodboldspillere,” siger hun og fortsætter:
“Det har en kæmpe stor betydning for dem, både
i kraft af, at det er noget, de kan og gør. Og så
fordi det ikke er noget negativt. Så bare det i sig
selv, at de bliver fodboldspillere, det løfter rigtig
mange af dem.”

35

Temmi Vesterberg har de seneste to år spillet fodbold i OMBOLD og er nu også træner.
Derudover er han også udtaget til Hjemløselandsholdet.
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Noget af det vigtigste ved spillet er også det positive fællesskab, som spillerne skaber med hinanden og sammen med de trænere, som faciliterer træningerne og stævnerne. Der er mange
af spillerne, som aldrig har deltaget i sådan et
fællesskab før, hvor man bliver værdsat, forklarer Rikke. Det er et fællesskab, hvor folk
spørger efter dig, hvis du ikke møder op. Så
bliver der ringet og skrevet, og hvis man så alligevel møder op, så får man en varm velkomst.
OMBOLD afviser aldrig nogen. Og hvis der en
sjælden gang er en spiller, som møder op og er
for påvirket til at spille, bliver der bare fundet en
stol, og så kan han lige sidde lidt og se på.
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“Nogle af spillerne er jo misbrugere, men det er
de ikke i de timer, de er her. Så er de fodboldspillere. Og så er der nogen af dem, der begynder
at tænke, jeg kan lige lade være med at tage noget eller drikke, eller hvad de nu kæmper med,
før de skal til Asfaltliga eller træning. Så bliver de
også bedre, for de andre synes også, at det er
bedre, hvis jeg ikke er helt væltet, når jeg kommer. Så lige så stille begynder det at række ud
over træningerne,” fortæller Rikke.
Hos OMBOLD er målet først og fremmest at skabe et fodboldfællesskab for dem, der ikke passer
ind i den traditionelle foreningsidræt. Ofte vil der
så være spillere, som rykker videre, fordi de får
et arbejde, som ligger samtidig med træningen,
eller fordi de begynder at træne i en traditionel
fodboldklub. Det hænder dog også, at der er
spillere, som søger tilbage. OMBOLD bliver et
fællesskab, som man kan holde fast i, hvis tingene går lidt den forkerte vej. Og for mange er det
også rart at komme og spille fodbold et sted, hvor
man kender præmisserne og kulturen.
Væk fra de grimme tanker
Tilbage i hallen får fotografen skudt en bold i hovedet, da hun forsøger at fange spillet lidt tættere
på. Med det samme kommer der folk hen til hende for at sikre sig, at hun er okay. Og efter træning, da der står en flok spillere uden for hallen
og får en smøg, er der også flere, som lige spørger igen for en sikkerheds skyld, om hun har fået
det bedre.
Selvom man ikke skal nærme sig tilskuerpladserne og slet ikke gå ind på banen, hvis man
er bange for at få tyret en bold i hovedet, er det
tydeligt, at spillerne tager sig af hinanden uden
for banen. Det er heller ikke alle, der har lyst til
at fortælle deres livshistorie til en journalist den

René på 54 år har spillet i OMBOLD siden 2003, og han bruger fodbolden til at komme væk
fra de grimme tanker, som hurtigt kan opstå, hvis han sidder alene derhjemme.
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Rikke Sparving har ligeledes bemærket, hvor
gode spillerne er til at lade uvenskaber blive
udenfor banen. Det gælder også folk fra forskellige bandegrupperinger, forklarer hun. Når de mødes til OMBOLD, kan de godt sammen. I det hele
taget kommer spillerne fra meget forskellige baggrunde og med meget forskellig bagage, men det
ser hun kun som en styrke.

dag, når Rikke er henne at spørge. Men det er
også helt okay. De fleste er trods alt mødt op for
at spille fodbold.
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En af spillerne, som har deltaget i længst tid, er
René på 54 år. Han har faktisk spillet med siden
2003, hvor det hele startede, forklarer han. Dengang sov han på sofaer rundt omkring i Istedgade, men den tid er forbi. I dag har han et godt
sted at bo, og han bruger fodbolden til at komme
væk fra de grimme tanker, som hurtigt kan opstå,
hvis man bare sidder alene derhjemme.
“Det betyder meget. Det har hjulpet. Jeg ved ikke,
hvordan jeg skal sige det. Der er en fed stemning. Folk er helt nede på jorden, afslappede og
ser ikke ned på nogen. Der bliver ikke snakket
om alt sådan noget der. Hvis jeg bare går rundt
derhjemme i min egen trummerum, bum bum, så
ryger jeg hurtigt på et eller andet, og det kan jeg
bare ikke mere, har min læge sagt, for jeg har en
smadret bugspytkirtel.”
I Asfaltligaen spiller René på et hold med otte
mand, som kalder sig for Krammeholdet. Og ellers så træner han gerne til de åbne træninger
3-5 gange om ugen. Det er tit, at der er nogle fra
holdet, som ikke lige kan komme, hvis de skal
på arbejde eller noget andet, men det er egentlig
heller ikke så vigtigt, for René spiller med alle.
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“Hvis der er nogen, jeg ikke rigtig gider, og de
kommer til OMBOLD, så spiller jeg sammen med
dem. Og det gør andre også, har jeg lagt mærke
til. Så kan det godt være, at jeg ikke snakker med
dem bagefter, men OMBOLD er for alle, så det
bliver man nødt til,” siger René.

“I nogle kommuner har man valgt at opdele
mellem misbrugere og ikke-misbrugere. De
har de her kasser, fordi man kan være bange
for, at misbrugere påvirker ikke-misbrugere.
Det er bare ikke det, vi oplever. Måske fordi der
heller ikke er så meget navlepilleri. Det er jo
fodbold. Og så står man måske lige på banen og
siger, at ”du har ikke taget noget siden i går, hvor
er det sejt”, og så spiller man videre,” siger hun.
Udtaget til Hjemløselandsholdet
Rikke fungerer også som landstræner for Hjemløselandsholdet. Det er et hold, der bliver udtaget for et år ad gangen, og som tager til VM i
hjemløsefodbold. På grund af covid-19 har det
nuværende hold været i gang i to år, da VM blev
aflyst i år. Men ellers er det et hold, hvor der bliver udtaget nye personer en gang om året.
“Vi har ca. 2500 spillere, som årligt bruger OMBOLD. Vi har træninger rundtomkring i 10 byer
og ligaer i 4 byer. Og så har vi store mesterskaber hver måned. Der tager vi med ud og kigger
på spillere og laver en bruttoliste, ligesom hvis
det var en almindelig fodboldklub. Vi skriver spillere ned, der er dygtige. Og vi kigger udelukkende på deres fodboldmæssige kompetencer.”
Der udtages i alt otte spillere. Og hele landsholdet mødes så hver tredje måned i tre dage, hvor
de sover sammen og træner sammen.
“Der er to til tre træningspas hver dag. Men alt
derudover er social træning eller fællesskabsaktiviteter. For det er det, der er altafgørende. Vi
kan sagtens nogle gange have nogle gode fodboldspillere, men kan de ikke finde ud af at være
sammen, så bliver det bare et lorteforløb for alle
at være i,” fortæller hun.
Hjemløselandsholdets fokus er at træne op mod
VM. Og når de har spillet VM, afslutter de forløbet kort efter. Undervejs forsøger trænerne dog
også at hjælpe spillerne videre med noget positivt bagefter.

“Vi kan kontakte sagsbehandlere eller hjemløseenheden. Vi kan tage med dem hen til kommunen eller få styr på deres økonomi. Vi kan hjælpe
dem med at få et hævekort eller NemId. Alle de
der helt lavpraktiske ting. Så vi hjælper dem så
langt som muligt.”
Medarbejderne i OMBOLD agerer på den måde
som et fast bindeled for landsholdsspillerne, når
de skal navigere i de forskellige dele af det offentlige system eller skal videre og have en uddannelse eller skrive ansøgninger til jobs.
“I princippet stopper vi, når de er færdige med
landsholdsforløbet, der normalt varer et år ad
gangen, men i praksis gør vi ikke. Selvom vi ikke
har ressourcer til mere, hjælper vi dem selvfølgelig, så længe de har brug for det. Jeg har kontakt
til spillere tilbage fra 2009, som nogle gange ringer. Og når vi er til træning, er det jo også oplagt
lige at snakke lidt.”
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Et fællesskab i hverdagen
For Temmi Vesterberg har OMBOLD sammen
med 12-trins-fællesskabet været afgørende for,
at han er kommet videre i sit liv. Han har været
i døgnbehandling i flere måneder langt væk
hjemmefra, men i sidste ende gav det kun en
pause fra misbruget, forklarer han. Det afgørende var at finde et fællesskab hjemme i hverdagen. Og det vil han også gerne give videre,
hvis der sidder nogle behandlere fra det offentlige og læser med.
“Det der med at blive introduceret til 12-trins-fællesskaberne med det samme. Det er vanvittigt
vigtigt. Eller et andet fællesskab, fx OMBOLD, så
man har noget at gå til, hvor man møder nogle
mennesker, der er ligesindede og vil én det godt.”
I dag er Temmi selv blevet træner i OMBOLD.
Han tager med til AsfaltLiga og sætter tingene
op, så der er styr på det hele. Og så spiller han
fodbold med beboere på herberger og på psykiatriske centre.
“Jeg kan forstå dem meget bedre, end Rikke
nogensinde ville kunne, fordi jeg har stået i den
samme situation, som de ofte har. Når jeg har en
samtale med spillerne, kan jeg genkende rigtig
meget af det, de siger. Det er også altid meget
nemmere at snakke med en, der er i øjenhøjde,
selvom Rikke er vidunderlig og fantastisk, så er
det bare nemmere at snakke med en, som har
været ude for det selv.”
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Holstebro Kommune
og Regionspsykiatrien
Vest samarbejder
om omsorgspladser
som alternativ
til psykiatrisk
indlæggelse
Samarbejdsprojektet ’Midlertidig Psykiatrisk Omsorgsplads og Fra Zoneindsats
til Samstemt forløb’ er en situationsbetinget omsorgsindsats. Fokus er
fleksibilitet, hastighed og smidighed, så de mest udsatte mennesker kan
tilbydes hjælp, når og hvor den behøves.
AF CECILIA RAND

Cecilia Rand er kriminolog og leder
af projektet ’Midlertidig Psykiatrisk
Omsorgsplads og fra Zoneindsats
til Samstemt forløb’
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I samarbejdsprojektet ’Midlertidig Psykiatrisk
Omsorgsplads og Fra Zoneindsats til Samstemt
forløb’ (forkortet ’MPO’) mellem Regionpsykiatrien Vest og Holstebro Kommune er et af hovedtemaerne: Hvordan kan vi etablere en indsats,
som tager hånd om de mest udsatte borgere,
som ikke profiterer tilstrækkeligt af de nuværende tilbud i systemet? Yderligere: Hvordan kan
de mennesker, som enten har brug for et alternativ mellem en indlæggelse i Regionpsykiatrien og udskrivning til eget hjem eller som et forebyggende alternativ til indlæggelser, hjælpes?
Socialchef i Holstebro Kommune Anette Holm
fortæller om baggrunden for projektet:
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”Sammen med regionspsykiatrien ville vi gerne
udvikle en ny og anderledes indsats for en borgergruppe, som i begge zoner betegnes til ikke at
profitere tilstrækkeligt af nuværende systemer.
Begge ”aktører” var enige om, at vi med den
nuværende indsats er langt væk fra succesen!
Vi skal noget andet, noget mere basalt. Vi vil
gerne skrue op for omsorgen. Ad denne vej
tror vi, at vi kan finde en bedre vej til borgerens
univers. I vores drøftelser lod vi os inspirere af
de kommunale somatiske midlertidige opholdspladser. Hvorfor findes denne ”mellemstation”
ikke på udsatte- og psykiatriområdet?”
Målgruppen er mennesker med psykiske, rusmiddel- og hjemløshedsproblematikker, som er
i risiko for at blive (gen)indlagt i regionspsykiatrien. Ligeledes befinder de sig ofte i klemme
mellem forskellige ’zoner’, dvs. mellem forskellige sektorer og systemer, fx jobcenter, rusmiddelcenter, psykiatri og almen lægepraksis. Projektet
har to spor: 1) midlertidige psykiatriske omsorgspladser, som er fysiske pladser; og 2) en tidlig
fremskudt, opsøgende indsats, hvor den pågældende person lever sit daglige liv. Formålet er at
forebygge (gen)indlæggelse i regionspsykiatrien.
Fokus er på at skabe stabile og støttende rammer omkring personen med behov for hjælp og
at fungere som koordinator og mellemled for personen mellem de forskellige indsatser, som de
forskellige zoner kan tilbyde personen.
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MPO er en sundhedsfaglig indsats, hvor der i
den daglige drift er ansat tre sygeplejersker med
psykiatrierfaring samt en projektleder. Derudover er der fra Regionpsykiatrien Vest tilknyttet
sygeplejersker fra henholdsvis Psykosesenge
Døgnafsnittet E2/E3, Akut Ambulant Team
og Klinik for ADHD og Rusmiddelpsykiatri.
Projektet løber foreløbigt fra januar 2021 til sep-

tember 2022 og er finansieret af puljemidler fra
Socialstyrelsen.
De midlertidige psykiatriske
omsorgspladser
Ved visitering til en omsorgsplads følger et tilbud om at være indskrevet på en fysisk omsorgsplads i op til otte uger. Omsorgspladserne
anvendes som pladser efter Serviceloven §
82c, dvs. et socialt akuttilbud, som tilbyder udsatte personer støtte, omsorg og rådgivning.
Logistisk er pladserne placeret på forsorgshjemmet Specialcenter Skovvang i Holstebro
med tilknytning til en afdeling for mennesker
med sociale, psykiske og/eller rusmiddelproblemer. Rammerne for et ophold på en omsorgsplads hviler på tre tilgange med individuelle
hensyn: 1) basal sygepleje-omsorgsindsats (fx
kost, søvn, medicinering); 2) individuel socialpædagogisk indsats (fx motiverende samtaler,
tværfagligt samarbejde); og 3) miljøterapeutisk
arbejde (fx samspils- og relations-”træning”,
aktiviteter). Søren og Ditte, som begge har været indskrevet i MPO, fortæller, hvordan tilgangene har hjulpet dem:
Søren: ”Opholdet på omsorgspladsen var rigtigt godt. Personalet var søde, fagligt dygtige
og stod altid til rådighed. Jeg følte mig tryg og
fik hjælp til mange ting, som jeg selv havde mistet overblikket over. Det handlede om, hvad jeg
havde brug for. Fællesskabet og samværet med
de andre borgere var rigtigt godt. Det gav ligesom et positivt skub oven i alt det andet.”
Ditte: ”Jeg er blevet social igen og blevet bekræftet i, at jeg er et okay menneske, og folk
gerne vil mig. Også når jeg ikke er påvirket af
alkohol. Jeg er begyndt at tegne, skrive sange
og digte igen.”
Tilrettelæggelsen af indsatsen baseres på det
enkelte menneskes behov, hvorfor der kun er
opsat et minimum af forudbestemte regler og
rammer for opholdet på en omsorgsplads. Dette
fordrer en kreativ tankegang hos medarbejderne
og faglig erfarings- og vidensudveksling på
tværs af zonerne.
Den fremskudte, opsøgende indsats
Foruden indsatsen omkring omsorgspladserne
indebærer projektet også en fremskudt, opsøgende indsats. MPO-medarbejderen kan
mødes med personen med behov for hjælp i
dag- og aftentimerne og der, hvor personen har

sit daglige, levede liv, fx på varmestuen, biblioteket, gaden eller eget hjem. Via den fremskudte indsats kan der også sikres opfølgning
og forebyggelsestiltag efter udskrivning fra en
omsorgsplads.

Den fremskudte indsats kan tilbydes i det omfang, der er et tydeligt sundhedsfagligt formål.
At indsatsen ikke har en rammebelagt bagkant,
betyder, at der er den fornødne tid til at opbygge
en relation og kontinuerlig kontakt til den enkelte,
hvis kontakt til systemerne inden for de forskellige zoner ofte er kendetegnet ved at være præget af ustabilitet.
Det særligt omsorgsfulde som nøgleord
Tilgangen bygger på et holistisk menneskesyn
med afsæt i førnævnte basale sygeplejeomsorg
samt afsæt i sundhedsmodellen ’Det Dobbelte
KRAM’. Det dobbelte kram består af fokus på
fysisk helbred – Kost, Rygning, Alkohol og Motion (fra den kendte KRAM-model) – koblet med
mentale KRAM-helbredsfaktorer: Kompetencer,
Relationer, Accept og Mestring. Omsorgsindsatsen beror på at være nærværende, situationsbetinget samt kravløs, hvorved en person indskrevet i MPO ”får lov til at være” og ikke skal følge en behandlingsplan. Fokus er ikke nødvendigvis udvikling og fremgang, men at opretholde
et acceptabelt funktionsniveau for personen,
hvorigennem vedkommende hjælpes til at skabe struktur og stabilitet i en kaotisk tilværelse.
Anders, som har været indskrevet i MPO, fortæller således:
”Det har været en rigtig god hjælp, men det tager tid og kan ikke klares i det sekund, som jeg
træder ind ad MPO’s ”dør”. Det er alligevel gået

Som Anders fortæller, så har kombinationen af
et ophold på en omsorgsplads og efterfølgende
fremskudt, opsøgende indsats støttet ham i at
kunne gennemføre sit udredningsforløb, som
har ført til en videre psykiatrisk udredning. Ligeledes har han genvundet styring over eget liv,
hvorved han oplever at være andet end blot en
person, som har et skadeligt forbrug af alkohol.
For andre indskrevne i MPO er der også skabt
et overskud til at (gen)etablere indsatser såsom
ambulante samtaler, rusmiddelbehandling og/
eller helbredsmæssige indsatser. Oplevelsen af
at opnå nye muligheder for livet med egne mål
og drømme deler Ditte også:
”Jeg er to vidt forskellige personer, fra jeg kom
ind på en omsorgsplads for otte uger siden. Jeg
har genvundet troen på, at jeg kan leve uden
at være fuld og skæv, da det var en del af mig.
Jeg er begyndt at kunne se en fremtid. Tidligere
så jeg bare mig og min hund. Ellers var det helt
hvidt. Det var min hund, som gjorde, at jeg havde struktur og indhold. Dens levetid definerede
min levetid. Nu er der kommet en ”sti” og ”begyndende blade på træerne”.”
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Formålet er at skabe en tættere kobling mellem personens daglige, levede liv og indsatserne i de forskellige zoner for at sikre
lige adgang til sundheds- og sociale indsatser og derigennem forebygge indlæggelse i
regionspsykiatrien. Det kan være personer,
som ikke er tilknyttet en indsats i forvejen, eller som har svært ved selv at skulle navigere
blandt de indsatser og zoner, som de er en del
af. MPO-medarbejdere indgår som en koordinerende medspiller i samarbejdet med personen
omkring etablering og/eller opretholdelse af en
stabil kontakt til indsatserne fx ved at ledsage
dem til aftalerne. For nogle personer kan den
fremskudte indsats være et tilstrækkeligt forebyggelsestiltag.

ekstremt hurtigt, hvis man tænker på, hvor lang
tid systemet ellers har brugt på at hjælpe mig, for
så har MPO ret beset kun brugt lidt over et halvt
år på at nå hertil. Det er også MPO’s skyld, at
jeg kom igennem min VISO-udredning (National
videns- og specialrådgivningsorganisation, som
fx bistår med udredning af borgeres ressourcer
og udfordringer samt leverer rådgivning, red.),
og, sammen med min egen fortjeneste, at mange folk ikke ser mig som en alkoholiker mere,
men som en sårbar person, som havde svært
ved at række ud efter en hjælpende hånd.”

Det omsorgsfulde omhandler også at kunne
rumme, når der sker tilbagefald til rusmidler,
eller hvis der er brug for ekstra støtte eller fx
skærmning (hvor personen skærmes til eget
værelse for at minimere stimuli). Det vil sige, at
en person ikke udskrives fra MPO ved ovenstående situationer, men i stedet støttes i at komme igennem det bl.a. via omsorg og samtaler.
Som Anders fortæller i nedenstående, så har
det for ham skabt en forståelse for hans psykiske udfordringer, som gør, at han i mindre grad
tyr til alkoholen som lindring for sine psykiske
vanskeligheder:
”Det vil være dumt ikke at tro, at MPO var
startskuddet til en bedre og mere tryg hverdag
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for mig som person. Når jeg ser på det store
billede, så kan jeg jo sagtens se, at hvis man
ser det hele i et før- og efter-billede, så er mine
psykiske problemer blevet mindre skadelige forstået på den måde, at jeg ikke dulmer dem så
kraftigt med alkohol, som jeg tidligere har været
nødsaget til.”
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Vidensdeling og kommunikation
i det samstemte forløb
En anden stor del af MPO-projektet er en udbygget tværsektoriel vidensdeling og kommunikation for derved at bryde med zoneinddelte
arbejdsgange. Formålet er at bygge bro mellem
zonerne, så de mest udsatte mennesker oplever et mere smidigt og samstemt sagsforløb.
Helt konkret mødes MPO-projektmedarbejdere til såkaldte review- og sparringsmøder,
hvor personer indskrevet i MPO drøftes. Etableringen af en platform for tværfaglig sparring
skaber fælles fagligt sprog og tilgang mellem
kommunale og regionale medarbejdere. Om
de hidtidige erfaringer fortæller koordinerende
udviklingssygeplejerske fra Regionspsykiatrien
Vest Helle Steffen:
”I samarbejdet er det blevet tydeligt, hvor vigtigt det er at mødes på tværs af zoner og behandlings- og støttetilbud. Det har været utroligt
givende at opleve projektets visioner få liv og
se, hvordan en øget forståelse for hinandens
forskellige kompetencer og muligheder skaber
synergier for samarbejdet og tilbuddet til borgeren. Specielt givende er det at se det afspejlet i
den energi og det engagement, medarbejderne
udviser i kontakten med og omkring borgeren i
ønsket om at give den bedst mulige støtte og
omsorg i et samstemt forløb. Det er tydeligt, at
alle har viljen til at opløse de barrierer, der kan
opleves mellem zonerne, således at den enkelte borger kan opleve et så samstemt forløb som
muligt og derigennem også sikre mere lighed i
sundhed.”
Et andet tiltag har været at udarbejde koordinerende samarbejdsaftaler, som har inkorporeret
både kommunale og regionale arbejdsredskaber og metoder, bl.a. ’Safewards’ (konflikthåndteringsmodel, som arbejder forebyggende og
relationsskabende) og risikoregistrering (daglig personadfærdsbaseret registrering på baggrund af beskrivelser i kategorierne ’grøn’,
’gul’ og ’rød’). Det forsøges også, at regionale
projektmedarbejdere får en styret adgang til
det kommunale elektroniske klientadministra-

tionssystem. Dette gør, at alle parter – med
den pågældende persons samtykke – kan læse
om tiltag og udviklinger omkring personerne
indskrevet i MPO, hvilket skal styrke det samstemte forløb. Yderligere afholdes kontinuerligt
netværksmøder med deltagelse af relevante
aktører omkring personen samt personen selv.
Praktiserende læger inddrages også i større
grad som vigtige medspillere i samarbejdet,
også da de ofte er i kontakt med personen ved
oplevet forværring, som kan resultere i en indlæggelse i psykiatrien.
Udover de mange succesoplevelser med samarbejde på tværs af zoner har der dog også været nogle faldgruber, som er blevet tydeliggjorte
i projektet. Udfordringerne ligger i forskellige
organiseringer, procedurer og lovgrundlag.
Et gnidningsfrit zonesamarbejde fordrer
derfor vedvarende nytænkning og re-tænkning med smidighed og kreative samarbejdsgange – noget, som alle parter i MPO har erfaret og fortsat er opmærksomme på i det
videre arbejde.
Siden projektets start har 30 udsatte personer
været tilknyttet projektet, heraf har 14 været indskrevet på en omsorgsplads. Der opleves stor
efterspørgsel efter en omsorgsplads, også fra
andre kommuner. Dette tolkes som et udtryk
for, at der potentielt er et overordnet landsdækkende behov for et tilbud som MPO til denne
målgruppe.

Metodecentret i Aarhus står for evaluering og metodeudvikling. Som en del af samarbejdet har der
bl.a. været arrangereret workshops med deltagelse af MPO-projektets medarbejdere. Her har man i
fællesskab udarbejdet principper som et arbejdsmetodisk redskab til understøttelse af implementering og omsætning i praksis.Link til mere information om projektet og brochure:
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/kontaktoplysninger1/holstebro-kommune/akuttilbud-til-psykiatri-og-social/

Projektet henvender sig til de mest udsatte personer fra Holstebro Kommune, som enten:
- er indlagt i Regionspsykiatrien, hvor den intensive psykiatriske behandling er afsluttet, men hvor
udsigten til at kunne klare sig selv i eget hjem er ringe.

vil kunne risikere at betyde indlæggelse, hvis ikke der skabes stabilitet i hverdagen.
- har dobbeltdiagnose, dvs. psykisk lidelse og rusmiddelbrug.
- ikke er udredt grundet manglende kontakt til eller afbrudte forløb i regionpsykiatrien.
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- bor i eget hjem, på gaden, forsorgshjem eller lignende og oplever en forværring i deres tilstand, som

Henvisning og visitation:
Fagprofessionelle aktører, som arbejder med eller kommer i kontakt med personer i målgruppen til
projektet, kan henvende sig til MPO-projektet med henblik på en indsats for en specifik person. Visiteringen foretages af MPO’s projektleder og dennes funktionsleder.

47

STOF NR. 41 / FORÅR 2022

KENDTE LIV:
INTERVIEW MED
JESPER SKIBBY
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.

Foto: Petra Kleis

At han brugte doping under sin tid som professionel cykelrytter, har Jesper
Skibby for længst erkendt offentligt. Senere kom også en fortælling om et
stort forbrug af benzodiazepiner og to selvmordsforsøg til. Det handlede alt
sammen om at forsøge at dæmpe frygten for ikke at være god nok.
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”Jeg kunne ikke lide
varemærket som
ham den sjove, men
jeg følte ikke, jeg
kunne være andet”

AF KARINA LUISE ANDERSEN

Karina Luise Andersen er
cand. mag. og redaktør på STOF
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Uanset hvor udmattende en etape i Tour de
France eller Giro d’Italia havde været, havde den
professionelle cykelrytter Jesper Skibby altid en
kvik bemærkning til de sammenstimlede journalister. De mange danske cykelfans elskede hans
overskud til ikke at tage sig selv alt for alvorligt,
selvom det var tydeligt at se på hans sportslige
engagement og præstationer, at han var meget
seriøs omkring sin karriere. Men bag det store
smil og de sjove bemærkninger gemte sig en
dyb præstationsangst, som fik Jesper Skibby ud
i doping med EPO og et problematisk forbrug af
stoffer som benzodiazepiner.
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”Jeg har jo prøvet kokain og den slags, men fordi
jeg er en introvert person med ADHD, så virker
det jo ikke på andre måder, end at jeg kunne holde mig vågen et par timer længere. Jeg havde i
forvejen krudt i røven og kravlede på væggene,
så kokain gjorde mig bare til endnu mere ’mig’.
Men det var jo ikke det, jeg havde brug for. Jeg
ville jo væk fra mig selv,” fortæller Jesper Skibby.
Det er forklaringen på, hvorfor han aldrig har følt
sig tiltrukket af andre stoffer end dem, der enten
fremmede hans præstationer som sportsudøver
eller ”dæmpede” ham som menneske.
”Jeg søgte mere flugt fra mig selv og den, jeg var.
Og når man er sådan en, der fyrer oneliners af og
bum bum til journalisterne, så spørger de ikke om
mere, og så kunne jeg jo ”gemme” mig. Men den
ene gang, hvor der var en journalist fra B.T., som
havde set mig ”bag tæppet” og havde skrevet en
artikel, hvor han kaldte mig en gnaven, introvert
og primadonna-agtig person, ja, da blev jeg faktisk glad. Der følte jeg, at lidt af vægten kom af
mine skuldre, for: ”Gud! Han havde sgu da set
den rigtige Jesper.””
Doping var et spørgsmål om overlevelse
I 2006 udgav Jesper Skibby bogen ’Forstå mig
ret’, hvor han åbent og ærligt fortæller om sin
brug af doping under sin karriere som professionel cykelrytter med bl.a. erythropoietin, bedre
kendt som ’EPO’.
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”Dengang var det bare dagligdag for mig, og jeg
følte mig ikke afhængig af at dope mig, men det
var jeg jo. Og selvom der engang var en læge,
der sagde til mig, at man ikke kan blive afhængig
af dopingmidler, så sagde jeg ham imod, fordi det kan man jo psykisk. Det handler om ens
selvværd og bliver faktisk et spørgsmål om overlevelse, ikk’? Til sidst brugte jeg noget bare for

at tage ud på en træningstur, fordi jeg turde ikke
lade være,” siger Jesper Skibby.
Han har dog aldrig følt sig presset til at bruge
doping af andre end sig selv. Men det var en del
af sportsmiljøet, og risikoen for ikke at være
lige så god som de andre, hvis man undlod at
tage det, ville Jesper Skibby og mange andre
ryttere ikke løbe.
”Nu er det noget andet. Jeg tror virkelig ikke, at
de unge cykelryttere i dag bruger doping. De
vil gerne væk fra det image og anerkendes for
deres præstationer som noget, de opnår uden
hjælp fra doping. Det kan være, de bruger andre metoder så, det ved jeg ikke. Men du skal
tænke på, at dengang var vi alle sammen gået
ud af niende klasse, havde ingen uddannelse, og
det eneste, vi ville være, var professionelle cykelryttere. Det er jo ikke særligt langsigtet, så det
var nu, vi skulle præstere! I dag har de jo kraftedeme alle sammen en uddannelse og er cand.
merc.er og har en fremtid bagefter. Men for min
generation føltes det som om, at ”det er nu eller
aldrig, du beviser dig selv”, og så er doping bare
næste skridt på vejen for at blive bedre. Og hvis
jeg så kun blev 40 år på grund af det, så var det
fint nok. Så havde jeg da levet livet.”
Varemærket som ham den sjove cykelrytter
Det var ikke kun professionelt, at Jesper Skibby
mærkede præstationspresset tynge sine skuldre.
Også menneskeligt følte han, der var meget at
leve op til. De mange kvikke bemærkninger, som
journalisterne og danskerne elskede ham for, var
et forsøg på at gemme sig bag en facade, som
han ikke kunne lide at have, men som han heller
ikke følte, at han kunne tillade sig at lægge fra
sig. Den følelse blev endnu værre, da den professionelle karriere som cykelrytter var slut. For
hvis han ikke var cykelrytter, hvad var han så?
”I Danmark er det jo sådan, at når man har været
højt profileret sportsudøver og så stopper, jamen,
så kan man lige så godt låse sig inde på dødsgangen. Man eksisterer ikke mere. I udlandet synes jeg, man er bedre til stadig at se noget i de
mennesker,” siger Jesper Skibby og fortsætter:
”Jeg kunne ikke lide varemærket som ham den
sjove, men jeg følte ikke, jeg kunne være andet.
Slet ikke nu, hvor jeg ikke var cykelrytter mere.
Og så bliver det fandeme hårdt lige pludselig at
føle sig tvunget til at tænke: ”Ok, jeg skal bibeholde mit varemærke, men jeg gider faktisk ikke
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have det varemærke, men hvordan fanden slipper jeg af med det?” Jeg kunne ikke finde ud af at
være mig selv og se nogen værdi i det.”
Mens han var professionel cykelrytter, var han
så småt begyndt at bruge benzodiazepiner, bl.a.
Stesolid og Valium, til at dæmpe sin præstationsangst. Da hans cykelkarriere stoppede, eskalerede forbruget kraftigt. På et tidspunkt lykkedes
det ham dog at trappe ned og til sidst komme
helt ud af forbruget af medicinen. Men det varede kort. En hovedskade, han engang havde fået
under et cykelstyrt, havde givet ham epilepsi, og
det skulle han nu have medicin for.
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”Da var jeg ellers lige kommet væk fra Stesolid
og Valium. Men så kom jeg op til en eller anden
gammel læge, og så sagde han: ”Du skal have
noget, der hedder Fenemal”, og så sagde jeg:
”Nå, det er da sikkert skide godt”, for jeg anede
ikke, hvad det var, vel? Men så tog jeg noget af
det der Fenemal, og så følte jeg mig bare totalt
skæv, og så ringede jeg til min belgiske læge,
som gav mig den største skideballe, for nu var
jeg fandeme faldet i igen, og hvad fanden var det
for en lortelæge, der havde givet mig den medicin? Han fortalte mig, at Fenemal var den samme ”gruppe” af benzodiazepiner som Valium og
Stesolid. Det vidste jeg jo ikke, inden jeg tog det,
vel? Så der røg jeg i igen”.
”Det gør ikke ondt at bede om hjælp”
Jesper Skibbys forbrug af benzodiazepiner varede flere år. Hen ad vejen førte det til selvmordsforsøg, store bekymringer hos familie og venner
og nogle ’uheldige’ offentlige episoder, bl.a. en
meget omtalt tv-optræden, hvor mange antog,
at Jesper Skibby havde været direkte beruset
på skærmen. I sidste ende blev det Flemming
Østergaard, den daværende bestyrelsesformand for Parken, som blev afgørende for, at Jesper Skibby tog det første skridt til at komme ud af
sine stofproblemer.
”Jeg var ude og køre bil og skulle tisse, og så
var jeg så skæv, at jeg bare kørte ind på græsplænen foran Rigshospitalet og gik ud af bilen og
stillede mig og tissede midt i det hele. Og det var
der én, der havde set og så fortalt til Flemming
Østergaard,” griner Jesper Skibby, men bliver
hurtigt alvorlig igen.
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”Jeg arbejdede for Flemming på det tidspunkt,
og han ringede til mig og sagde: ”Jeg skal have
dine bilnøgler, for du har et narkoproblem”, og jeg

svarede: ” Jeg har da ikke noget narkoproblem,
og hvad fanden skal du med mine bilnøgler?”
Og så sagde han bare: ”Du får dem igen senere,
og du kan bare tage bussen indtil videre”. Derefter ringede han til epilepsiafdelingen på Rigshospitalet og aftalte med dem, at jeg kun måtte få
udleveret én uges dosis af Fenemal ad gangen.
Så der vendte det hele for mig. Det, Flemming
egentlig sagde til mig, var: ”Vi elsker dig alle
sammen og vil dig det bedste, men nu skal du
yde noget, ikk’?””
Jesper Skibby får stadig Fenemal, men holder sig
til at tage den dosis, han har brug for mod sin epilepsi. Og han understreger, hvor vigtigt han synes, det er både at bede om og tage imod hjælp
fra sine omgivelser. Hjælp fra hans venner og
hans kone Mette har nemlig været afgørende
for, at han har fået det godt med sig selv igen og
ikke længere behøver at ”dope” sig – hverken
på den ene eller anden måde.
”Da jeg kom ud af mit misbrug, gik jeg hen til
Flemming på arbejde for at sige: ”Du bliver nødt
til at hjælpe mig med det og det, for det har jeg
brug for. Ellers kan jeg ikke finde rundt i det hele.”
Senere mødte jeg Mette, og mine venner er der
jo også for mig. De er alle sammen opmærksomme på, at der er mange ting, som pludselig kan
stige mig over hovedet og få mig til at blive helt
rundtosset. Fx bare at skulle skifte fra NemID til
MitID,” griner Jesper Skibby og fortsætter:
”Det, jeg har lært af det her, er, at det gør ikke ondt
at bede om hjælp. Og folk vil mægtig gerne hjælpe og siger jo som regel ikke nej. Jeg kan ikke lide
at se mig selv som et offer, for det er jeg virkelig
ikke. Jeg ved godt, at jeg kan gøre noget ved det
selv, og det, jeg kan gøre, er at bede om hjælp.”
Jesper Skibby fortæller også, at det har betydet
meget for hans vej til at få det bedre, at folk omkring ham er gode til at anerkende ham for alle
de andre ting, han er og kan, udover at være cykelrytter og være sjov.
”Os eks-sportsfolk har måske lidt ekstra brug for
det der klap på skulderen, men generelt er det jo
det, vi mennesker lever af. Det er jo ikke, at vi får
så og så meget i løn om måneden. Det handler
jo om at vide, at man er god nok som menneske,”
siger Jesper Skibby og afslutter:

”Da jeg var kommet ud af stofferne, stillede Flemming Østergaard mig en dag ud på ledelsesgangen i Parken og kaldte på alle direktørerne og
sagde: ”Prøv at se Skibby her. Hvordan ser han
ud? Han ser kraftedeme godt ud!” Og så sagde
de alle sammen: ”Det er kraftedeme godt gået,
Jesper!” Ja, det siger alle mennesker faktisk til
mig, og det betyder virkelig noget for mig. Den
der erkendelse af, at man har gjort noget godt.
Shit, mand, det er bare den vildeste følelse!”
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ESSAY:

Misbrugerens
evige dilemma
AF KARIMA BOUYLUD
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I medgang og misbrug … amen
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Dansegulvet er fyldt med smil og glade bevægelser. Snakke drukner i
musikken, der brager ud fra højtalerne. Jeg står i et hjørne med et glas
i hånden. Det er ikke mit første. Som altid har jeg brug for alkohol for at
få dæmpet den anspændthed, der er min evige følgesvend, når jeg er til
arrangementer, hvor jeg på forskellig vis føler mig usikker. Da jeg har
bundet glasset, går jeg op til baren og signalerer med en finger i luften og
et blink, at den unge fyr med de blonde lokker gerne må hælde lidt mere
op til mig. Den gyldne væske bobler festligt, først i glasset, siden i kroppen,
og jeg føler mig lettere beruset. Ængsteligheden er under kontrol. Det
er en mægtig følelse. Der er ikke noget, der signalerer fejring bedre end
champagne. Boblerne passer fabelagtigt til silkeskjorten og halskæden,
jeg har taget på i aftenens anledning. En af de andre gæster stiller sig ved
siden af mig og råber noget ind i mit øre, som jeg ikke kan høre. Han siger
noget mere og ler højt, da jeg får øje på omdrejningspunktet for festen:
brudeparret, der vinker til mig. Lettet over at have en gyldig grund til at
slippe for den uønskede samtale, løfter jeg smilende hånden til hilsen,
læner hovedet tilbage og skyller resten ned, inden jeg bevæger mig væk fra
baren for at tilslutte mig de dansende. Vugger forsigtigt hofterne til arabisk
popmusik og gestikulerer feminint med hænderne foran ansigterne og ud
i luften. Jeg befinder mig i en tilstand af eufori og velvære. Senere går
jeg først ud på toilettet for at nette mig, bagefter op til baren igen. Denne
gang beder jeg om at få en Bramble. En sød, lyserød drink med gin og
brombærlikør. Bartenderen har ikke sparet på spiritussen. Efter den første
løftes stemningen. Efter den anden får jeg et tydeligt sus af lystfølelse.
Efter den tredje svækkes de indlærte sociale hæmninger, og jeg springer
ud på dansegulvet igen, denne gang er der ingen forsigtighed at spore i
mine bevægelser.
Alkoholindtagelse er en selvfølgelighed ved sociale sammenhænge
som fødselsdage, festivaler og fredagsbarer på arbejdspladserne, så
man går weekenden hæmningsløst i møde.
Technomusikken brager ud af højtalerne i det mørke rum, der er fyldt med
glinsende kroppe, der bevæger sig tranceagtigt i takt med musikken. Her
er kvælende varmt, som så mange andre tager jeg min bluse af og smider
den hen i et hjørne, der allerede bugner af frakker, sweatere, T-shirts og
endda bukser. Jeg vakler ind i menneskemængden igen og føler mig tæt
forbundet til alt og alle. Jeg er en del af noget større. Af et fællesskab. På
et tidspunkt får jeg stukket endnu et glas i hånden. Den kolde væske er
forfriskende. Jeg må have mere, så jeg tager min vens hånd og trækker
ham efter mig op ad trapperne til baren ovenpå.
”Skal vi have shots?” råber han for at overdøve musikken. Jeg nikker, selvom
jeg ved, at jeg ikke bør kaste mig ud i de giftige drinks, og bartenderen går
straks i gang med at dække vores behov, inden vi forsvinder nedenunder
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igen. Musikkens toner blander sig med hjerteslag, der slår hurtigere og
hurtigere. Min krop er klam og svedig, og denne gang skyldes det ikke
varmen i rummet, der bevæger sig hastigt rundt og rundt. Med en stum bøn
og udstrakt hånd forsøger jeg at få det hele til at standse. Musikken. De
dansende kroppe. Svimmelheden. Angsten, der spreder sig. Med hånden
for munden skynder jeg mig ud på toilettet, hvor jeg læner mig ind over
kummen.
Sundhedsstyrelsen estimerer, at over en halv million danskere har
et skadeligt alkoholforbrug, mens omkring 150.000 er afhængige af
alkohol.
”Tror du ikk’, du har et problem med alkohol?”
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Med hagen i hænderne misser jeg med øjnene. Min veninde og jeg sidder
i den slidte sofa, der også har fungeret som soveplads for mig, når jeg ikke
har haft andre steder at sove. Hendes spørgsmål irriterer mig. Et problem
ligefrem? Nu må hun holde op – bare fordi jeg blev lidt dårlig igen i aftes?
Hvor mange gange har jeg ikke holdt hendes hår? Været der for hende
uden et løftet øjenbryn? Mit blik hæfter sig ved solstrålen, der et øjeblik
bryder igennem beskidte vinduer og lader detaljer stå frem. Totalbilleder,
der er fyldt med smerte og raseri, og som retter sig bagud mod et mørkt
punkt i mit liv. Camouflagen er for en stund væk. Jeg er synlig og blottet
og sårbar. Dét må jeg gøre noget ved, så jeg taler et stykke tid om frihed
til at give slip på hverdagens tunge bekymringer. Friheden til at lade op.
Hele. Jeg taler om balancegang. Opskriften på at kunne holde alting ud.
Jeg tager luft ind og afventer en reaktion. Tavsheden trækker ud. Jeg er
spændt som en fjeder. Den anspændte stilhed bliver afbrudt af, at det
ringer på døren, og stuen bliver fyldt med latter og klirrende flasker. Efter
den tredje øl begynder jeg igen at synes om min veninde … og mig selv.
Jeg bliver aldrig aggressiv eller sløv af at drikke, men glad, sjov og kærlig.
Ikke ligesom de triste sjæle, der sidder nede på bænken uanset tid og vejr
og drikker. Det er sådan nogle, der har brug for andres
Hvis alkohol giver problemer – har man et alkoholproblem! Sådan
lyder udmeldingen fra Dansk Misbrugsbehandling. Og kan man ikke
ved egen hjælp nedbringe sit alkoholforbrug, så det ikke længere
skaber problemer (for sig selv og sine pårørende), så har man behov
for professionel hjælp.
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Da jeg får øjne, er det mørkt udenfor, og jeg har ingen anelse om, hvilket
døgn jeg befinder mig i. Fra det øjeblik, hvor jeg får sat mig op og kigget
rundt i det fremmede soveværelse, bliver jeg grebet af en næsten panisk
angst over ikke at vide, hvor jeg er. Og hvordan jeg er havnet netop her.
Hvor det så end er. Ved siden af mig brummer en fremmed noget i søvne.
Jeg forsøger at komme op og ud af sengen uden at lave en lyd. Det er
svært at skelne de mange nuancer af sort og gråt fra hinanden, alligevel
lykkes det at finde toilettet uden de største anstrengelser. Hende, der ser

tilbage på mig i spejlet, har udtværet mascara og glimmer i ansigtet og i
det rodede hår. Hun ligner julepynt, der burde være pillet ned efter en for
længst overstået fest.
Da jeg får lukket døren bag mig, forsøger jeg at danne et overblik. Det er
svært, og jeg husker kun brudstykker af aftenen før. Latterbølger, der ruller
frem og tilbage. Det er, som om jeg ikke vil forlade latteren, men blive i den
så længe som muligt. Nymalede læber, der blusser om kap med rouge
på kinderne. Sårbare hjerter. Genkendelsens øjeblik, når læber mødes i
længselsfulde kys. Dyb ensomhed midt i et mylder af mennesker.
I stedet for at gå hjem til den veninde, der for tiden holder mig ud, tager jeg
direkte på arbejde. Låser mig ind i butikken og lægger mig ude i baglokalet
for at hvile hovedet, inden jeg om et par timer skal ignorere uundgåelige
tømmermænd og betjene kunder med et smil. ”Det er sådan, det er,” mumler
jeg for mig selv, lukker øjnene og falder i en dyb, urolig søvn, indtil jeg bliver
rusket vågen af min chef, der fyrer mig, fordi jeg ikke har åbnet butikken,
selvom klokken er langt hen over formiddagen.

Mental grænseløs uoverskuelighed slår mig ud. Jeg har intet sted, jeg
kan kalde hjem, og nu heller ikke noget arbejde. Indtil nu har mit arbejde
fungeret som sidste bastion for at vise omverden, at jeg ikke er helt fucked
op. Mit arbejde afspejler selvstændighed. Ansvarlighed. At jeg ikke er
ligesom dem, man ikke vil se i øjnene på bænken en onsdag morgen med
en øl i den ene hånd og et Hus Forbi i den anden.
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Kan man vende en skadelig og gennemgribende beruselseskultur?

Der er en voldsommere spænding i kroppen end i nogen storm eller kamp.
Mit livs rammer er på vej til at springes. Det er med denne knugende
fornemmelse, at jeg tømmer det ene glas efter det andet. Mine hænder dingler
slapt som spaghetti, der har kogt for længe. Måske dør jeg nu, både håber
og frygter jeg. Tiden går i nedsat takt, og jeg med den, indtil alt bliver sort.
”Hej,” nærmest hvisker min veninde og rykker uroligt i stolen ved
hospitalssengen, jeg ligger i. ”Dejligt, at du er ved bevidsthed igen … shit
… jeg blev sgu så bange, da jeg fandt dig i går aftes!”
Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare, så jeg siger ingenting.
”Ved du, hvad der skete i går? Ved du, hvor vi er?”
Tavshed.
”Er du klar over, at jeg måtte slæbe dig ned ad trapperne og ind i en taxa?”
Mere tavshed.

57

”Det er ikke for at være en bitch, men … nu kan du ikke komme udenom, at du har
et problem … Hører du? Du er nødt til at tage dig sammen, ellers … ”
I stedet for at sige noget vender jeg ryggen til hende, trækker dynen over hovedet
og holder vejret, indtil hun rejser sig op og går.
I tiden, der følger ovenpå den korte indlæggelse, holder jeg helt op med at drikke.
Det kan jeg heldigvis godt. Der går flere år, hvor jeg slet ikke indtager alkohol. Og
det tager misbrugeren i mig som et tegn på, at jeg ikke er syg. Misbrugeren hvisker
mig i øret, at jeg bare skal begrænse alkoholindtaget og lade være med at drikke
mig i hegnet, hver gang jeg er i byen, til fest og koncert.
Det kan jeg sagtens! Eller er det blot en skrøbelig illusion?
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Karima Bouylud er forfatter og har skrevet romanen ’I
kærlighedens navn’ (Gyldendal, 2021), der inspireret

af Karimas eget liv fortæller historien om tre dansk-

marokkanske kvinder, kultursammenstød, kvinderoller i en
patriarkalsk kultur og om forholdet mellem mødre og døtre

Foto: Les Kaner.
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Ligesom hos mange
andre musikere er
stoffer og alkohol,
mennesker og skæbner
omdrejningspunktet
i den amerikanske
sanger Craig Finn’s
sangskrivning
Den amerikanske musiker Craig Finn har igennem 25 år skrevet sangtekster
om karakterer, der tager stoffer, drikker, slås, går ned med flaget og prøver at
komme op igen. I efteråret 2021 spillede han koncert i Danmark, og jeg mødte
ham til en snak om hans tekstunivers om de mennesker i USA, som kæmper
på bunden af samfundet.

AF JONAS STRANDHOLDT BACH
FOTO: STEEN MADSEN
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Jonas Strandholdt Bach er
antropolog og postdoc ved Center for
Rusmiddelforskning

Mange sangskrivere har gennem tiden skrevet
sange om alkohol og stoffer, om afhængighed,
om rus og om dagen derpå. Fra The Beatles
(’Strawberry Fields Forever’) over Neil Young
(‘The Needle and the Damage Done’) og Amy
Winehouse (‘Rehab’) til nyere navne som The
Weeknd (‘Kissland’). Et par danske eksempler
kunne være John Mogensen (’Sidder på et
værtshus’) og L.O.C. (’CFX’). I amerikansk indierock har Craig Finn slået sit navn fast som
sanger og sangskriver, der fortæller historier
om USA’s kuldsejlede skæbner, som ofte er tæt
vævet sammen med et højt forbrug af alkohol
og stoffer.

Craig Finn’s sangskrivning er beskrevet både
som en slags musikalsk ”great american novel” og
sammenlignet med tv-serien The Wire, fordi den
forbinder en række forskellige karakterer og fortællinger, samtidig med at den dykker ned i USA’s
skyggesider. For mig som forsker er Craig Finn’s
tekstunivers interessant, fordi fortællingerne
og dynamikkerne er genkendelige i forhold til
fænomener som afhængighed og social udsathed, som jeg arbejder med til dagligt i mine undersøgelser. Musik kan sætte beskrivelser og ord
på fænomener, som forskning ikke kan (og omvendt), og på den måde er det altid spændende
at opsøge nye perspektiver, såsom i kunsten, til
inspiration på sit faglige område.
Fra the high til the hangover
”Jeg har tit tænkt, at jeg ville skrive en bog, men
mine karakterer ender som regel med at blive til
sange, inden jeg når videre,” fortæller Craig Finn
med et smil, da jeg møder ham til et interview under en sangskriverfestival i Odense i september
2021. Det er blot anden gang, han er i Danmark,
og første gang som solokunstner.
Craig Finn fortæller, at i hans tidlige sangskrivning handlede det ofte om stoffernes og alkoholens positive effekter:

”Det handlede om at fejre, at åbne et par flasker
og feste.”
Men gradvist er hans sange kommet til at handle
mere om bagsiden ved et højt forbrug af alkohol
og stoffer.
”Jeg har haft folk tæt på mig, hvor det har haft
alvorlige konsekvenser. Det har dræbt nogle
og smadret andres liv. På et tidspunkt blev jeg
meget optaget af at skrive sange, der ikke bare
handlede om the high, men også om the hangover,” fortæller Finn.

(1) https://pitchfork.
com/reviews/al-

bums/3977-separation-sunday/
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Craig Finn optræder både solo og som en
del af rockbandet The Hold Steady. Det var
med The Hold Steady, og især bandets andet
album, Separation Sunday (2005), at Craig Finn
slog sit navn fast som sangskriver og historiefortæller. Som musikskribent Tom Breihan fra
musikmagasinet Pitchfork beskrev det i anmeldelsen af Separation Sunday, er Finn “hofpoet for
læsserampen bag storcenteret, hvor de bortløbne
unge samles for at sniffe billig kokain klokken 5
om morgenen”1.

”Det har altid interesseret mig, hvordan vi mennesker skaber eufori og rus, men også nedturene.
Og som min karriere er skredet frem, er det også
begyndt at optage mig, hvordan det relaterer sig
til mental sundhed. Der er vigtigt for mig ikke at
glorificere alkohol og stoffer, jeg vil gerne vise
den skade, det kan gøre, men på en kompleks
måde.”
Desperat ungdomsliv
The Hold Steady’s tidlige albums roterer om karakterer, der hovedsageligt er store teenagere
og lever et vildt ungdomsliv med stoffer, risikabel sex og risikoen for at blive udsat for vold. På
dansk ville man nok kalde dem udsatte unge. På
Separation Sunday møder vi Holly, en katolsk
teenagepige, fra flere forskellige andre personers synsvinkler, for eksempel på albummets
første nummer ’Hornets! Hornets!’:
“She said always remember never to trust me/
She said that the first night that she met me
She said there’s gonna come a time when I’m
gonna have to go/With whoever’s gonna get me
the highest”
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Holly (sangens ”she”) er bevidst om bagsiden
ved sit misbrug og advarer sangens fortæller
mod at stole på hende, fordi hun bliver nødt til at
følge den, der kan få hende på det bedste trip.
Netop jagten på rusen, festen, spændingen er
gennemgående for karaktererne, der befolker de
tidlige The Hold Steady-albums, men allerede
her lurer også konsekvenserne: flygtige og skrøbelige relationer, nedværdigelsen, der kan være
forbundet med at ville skaffe stoffer for enhver
pris, opmærksomheden fra politiet, volden, nedturene og hallucinationerne.
”Hvis man koger det ned, det med mange stoffer
og meget alkohol, så får du det godt en aften og
har det forfærdeligt dagen efter, og for mange er
det, at det er forfærdeligt dagen efter, ikke nok til
at afholde dem fra at drikke sig fulde eller tage
stoffer. Det handler om nuet og have det på en
bestemt måde lige nu,” forklarer Finn.
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Jagten på den tabte ungdom
Blandt karaktererne, der befolker Craig Finn’s og
The Hold Steady’s nyere albums, møder vi nogle,
der kunne være ældre udgaver af karaktererne
fra de tidligere sange. For eksempel på ’Jester
and June’ fra Craig Finn’s soloalbum We All Want
the Same Things (2017). Parret Jester og June
forsøger at finde tilbage til den stofscene, de tidligere kendte godt, men ingen husker dem længere.”Well the bartender’s friend sold us something
I think was probably coriander,” konstaterer fortælleren, der også ender med at skulle forklare
sig over for politiet.
”Jeg vil gerne skrive sange om mennesker, der
har almindelige hverdagsproblemer, og efterhånden som jeg selv er blevet ældre, er karaktererne i mine sange også blevet ældre. Og der er
den her fornemmelse af at sidde fast. På Separation Sunday handlede det meget om desperate
skæbner, som har en tendens til at bevæge sig
hurtigt og gå igennem ting hurtigt. Der er en del
drama, men ældre karakterer bevæger sig ikke
så hurtigt. Jeg interesserer mig mere og mere for
den dimension,” fortæller Craig Finn.
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Vi vender også ’Heavy Covenant’ fra det seneste The Hold Steady-album, Open Door Policy
(2021), som ligeledes behandler en karakter, der
er blevet ældre, men stadig indimellem leder efter
rusen. ”Den beskriver egentlig en mand, der har
styr på det, men når han er ude at rejse, kan han
være mere anonym, hans kone og børn er der ikke,
så han vil gerne belønne sig selv på en måde.”

I sangen beskriver fortælleren, hvordan han på
en forretningsrejse prøver at finde et sted at
købe stoffer (”If you know the perfect words to
say/You can get it almost anywhere”) og ender
med at opsøge en musiker, der har spillet på en
bar: ”Then I asked if I could shake his hand/And
I palmed him almost forty bucks/Then I asked
about the other stuff.”
Her er vi et andet sted end den ungdommelige
desperation og angst, men i stedet i en anden
usikkerhed og udsathed, hvor fortælleren er nødt
til at betale for at kunne spørge til, hvordan han
kan få fat i stoffer.
Craig Finn fortæller, at han altid har interesseret
sig for undergrundsøkonomien omkring stofferne,
netværkene og sproget omkring brug og salg af
illegale stoffer.
”Meget af det er noget, man bare lægger mærke
til, når man bor i en storby som New York. Man
ser den her fyr, der står på samme hjørne hver
dag, for eksempel. Jeg har en hund, der går virkelig langsomt, så da jeg begyndte at lufte den,
begyndte jeg at lægge mærke til nogle helt andre
ting end ellers. Hvad jeg selv observerer er en
del af det. Men jeg tror næsten heller ikke, der
findes nogen i den moderne verden, der ikke på
en eller anden måde er påvirket af eller kender
nogen, der har et problem med alkohol eller stoffer,” fortæller Craig Finn.
Opioidkrisen og præsidentvalget i 2016
Den amerikanske opioidkrise, som det faktum
kaldes, at mange amerikanere bliver afhængige
af opioider, og tusindvis hvert år mister livet til
opioidoverdoser, har også optaget Craig Finn,
fortæller han.
”Der er en glimrende bog om opioidkrisen,
Dreamland af Sam Quinones, som beskriver, at
det er en national krise, der strækker sig over
hele USA. Men de stater, der er særligt hårdt
ramt, er steder som Ohio, Pennsylvania, West
Virginia, som også er nogle af de stater, hvor
der var en politisk reaktion ved præsidentvalget
i 2016. Det fik mig til at tænke over, om da folk
stemte for at gøre ”America Great Again”, om
nogle af dem så stemte for et USA før opioidkrisen. Der er håbløshed og fortvivlelse og
mangel på arbejdspladser. Og der er en smerte,
en fysisk smerte, mange arbejdsskader fra industrien. Den farmaceutiske lobby har haft en stor
betydning for, at mange først er blevet afhængige
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af receptpligtig medicin og derefter andre stoffer.
Det gennemstrømmer på en måde alting.”
Fornemmelsen af fastlåsthed og udsigtsløshed er
i stigende grad blevet et tema i Craig Finn’s sangskrivning. Mange amerikanere, især dem i de såkaldte ”flyover states”, som ligger mellem USA’s
rigere stater ved kysterne, har en oplevelse af, at
udviklingen går baglæns, at det er svært at skabe sig en bedre tilværelse, fortæller Craig Finn.
Valget i 2016 viste en splittelse, som det er svært
at se, hvordan man kommer videre fra. På sangen ’Magic Marker’ fra 2019-soloalbummet I
Need a New War begynder og slutter sangen
i Independence, Missouri, midt i USA. Her er
sangens fortæller en krigsveteran, der prøver at
lande i virkeligheden derhjemme og håndterer
eftervirkningerne af at have været med i Golfkrigen ved at feste og tage stoffer og ender med
at blive rodet ud i kriminalitet.
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Han får landet en skummel aftale, vi finder aldrig
ud af detaljerne, og tjener 16.000 dollars, men
mister dem, da han rejser vestpå for at få dem til
at yngle. Han ender med at få så mange bank, at
han både får ”trouble with my numbers” og må få
hjælp af veteranforeningen for at få opereret sit
ansigt. En præst hjælper ham med at blive clean,
og til sidst ender han tilbage i hjembyen, hvor
han arbejder i sin onkels malerbutik og prøver at
undgå at tale om sin fortid.
Men selv om sange som ’Magic Marker’ handler
om hårde skæbner, titter håbet, eller i hvert fald
en eller anden form for mulighed for redning fra
eller stabilisering af nedturen, alligevel frem.
Noget at håbe på
Håbet om noget bedre dukker for eksempel op
på ’Rescue Blues’ (2017), hvor sangens fortæller har fundet tilflugt hos Jamie, en kvinde, hvis
mand er død nogle år tidligere.
”I overestimate/I make mistakes sometimes/Owe
some money to some other guys/It’s safest if I
stay inside”.
Her har fortælleren fundet en sikkerhed og en
base og en form for samhørighed med Jamie,
hvor de ser film på det store tv, og Jamie henter cigaretter, sixpacks og ”tattoo magazines” til ham.
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På ’Something to Hope For’ (2019) har sangens
fortæller fået forsikringspenge efter at have

været involveret i en bilulykke. Nu vil han bruge
dem på at hjælpe kvinden Joanie, som har levet
et hårdt liv.
Kompleksiteten, både i forhold til, hvordan
stoffer og alkohol påvirker enkelte menneskers liv, og også, hvordan det er forbundet
med økonomi og politik, optager Craig Finn.
”Har du set The Wire (amerikansk tv-serie, red.)?
Det er, som om stofferne har en påvirkning alle
steder i samfundet, i skolerne, i regeringen, i medierne, på gaderne … At udforske de lag i sangtekster, synes jeg er spændende,” forklarer Craig
Finn, der har arbejdet med en ny soloudgivelse
under pandemien.
Før ankomsten til Odense har han overnattet på
hotel på Vesterbro i København, og her gik han
ud for at se på kvarteret.
”Jeg var ude for at se på kvarteret og så et skilt,
hvor der stod BAR, og gik ind og tænkte, at jeg så
kunne sidde ved baren med en øl, så det gjorde
jeg. Jeg talte med en kvinde, der blev ved med
at gå ind og ud, så der foregik et eller andet. Men
hun var flink, og jeg endte med at spille terninger
med hende og et par andre på baren. Det føltes
på en måde som en amerikansk bar, men der var
også noget andet, der foregik, som jeg ikke helt
forstod. Jeg tænkte, jeg hellere måtte lade være
med at spørge,” fortæller Craig Finn.
Jeg siger, at det kunne være personer som dem,
han skriver om i sine tekster, han mødte på
bodegaen på Vesterbro.
”Ja, jeg mødte et par stykker,” svarer Craig Finn
med et smil.
Måske Craig Finn en dag skriver en sang om
sit besøg på en dansk bodega. Indtil da er der
rigeligt med fortællinger fra USA’s underside at
dykke ned i fra både The Hold Steady og Craig
Finn’s solodiskografi.

She said: City Center used to be the center of
the scene, now City Center's overNo one really
goes thereThen we used to drink beneath this
railroad bridgeSome nights the bus wouldn't
even stop/ There were just way too many
kidsI was waiting for my ride and I got jumped
from behind/ I got puncturedI got stopped by
the cops/ They found it in my socks and I got
probed
(‘Your Little Hoodrat Friend’, 2005, The Hold Steady)
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There were times when all that freedom
Had me wasted, wild and bored
Shooting through the ceiling
Shaking off the Desert Storm
Reaching out for something
Trying to let go of the war
Hoping hard for something to hold on to
(‘Magic Marker’, 2019, Craig Finn)

The only kind of dreams you ever seem to have are bad
dreamsThe only thing you say you ever really want to do
is smokeI know that you’ve been passed aroundYou’ve
been hurt so much that you’re boredI want to give you
something to hope for
(‘Something To Hope For’, 2019, Craig Finn)

65

STOF NR. 41 / FORÅR 2022

Da værestederne
måtte lukke ned pga.
COVID-19, skabte
Landsforeningen af
VæreSteder digitale
fællesskaber, som
særligt én gruppe
socialt udsatte fik stor
gavn af
Et digitalt værested, to digitale feriecamps og en hel masse digitale
sportsaktiviteter er opstået pga. coronaens ankomst til Danmark, og det har vist
én ting: Digitale fællesskaber bør være en mulighed for en stor gruppe socialt
udsatte mennesker, der normalt lever isolerede i deres hjem.

AF CECILIE AAGAARD
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Cecilie Aagaard er bachelor i international
virksomhedskommunikation og arbejder som
kommunikationskonsulent hos Landsforeningen
af VæreSteder.
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Da det gik op for Landsforeningen af VæreSteder, at Danmark ville lukke ned pga. COVID19-pandemien, kunne de forudse, at en stor
gruppe socialt udsatte mennesker ville lide
under de lukkede væresteder. Derfor oprettede
de meget hurtigt et værested i en lukket Facebookgruppe, som de kaldte ’Det Digitale Værested’. Her blev de aktiviteter, der før var fysiske
på værestederne, gjort til digitale oplevelser,
som skulle gøre nedlukningsperioden for værestedernes brugere nemmere at holde ud. Det,
de imidlertid ikke havde forudset, var, at det
ikke kun var værestedernes vanlige brugere,
der meldte sig ind i gruppen. Flere nye brugere
begyndte også at deltage.
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De isolerede socialt udsatte
Ansigter, der aldrig før havde vist sig på et værested, poppede nu op som profilbilleder i Facebookgruppen Det Digitale Værested. De meldte
sig til aktiviteterne og deltog hjemmefra som alle
de andre brugere. Forskellen for denne gruppe
var bare, at et fysisk værested ikke var en mulighed for dem at deltage i til daglig, fordi de af
forskellige årsager levede meget isoleret, så det
alternativ til et fysisk værested, som Det Digitale Værested var tænkt som, blev mere end blot
et alternativ. Det blev disse menneskers eneste
adgang til et socialt fællesskab med ligesindede.
Selvom den nye målgruppes årsager til ikke
at komme på et fysisk værested ikke var ens,
mindede deres livsomstændigheder meget om
hinanden. En gruppe led af så slem angst eller social fobi, at bare det at gå udenfor hoveddøren kunne sende dem i et angstanfald. En
anden gruppe beskrev sig selv som meget introverte og kunne egentlig godt komme ud af deres hjem og socialisere til en vis grad, men ville
blive for drænede af store sociale grupper eller
sammenkomster. En tredje gruppe havde ingen
væresteder i deres by og kunne derfor for første
gang være med i et fællesskab for ligesindede.
En fjerde gruppe havde alvorlige fysiske udfordringer, der gjorde dem isolerede derhjemme.
De fire grupper havde altså det til fælles, at de
ikke kunne komme på et fysisk værested pga.
deres fysiske eller psykiske situation, men det
betød ikke, at de ikke havde lyst til at socialisere
og deltage i aktiviteter – hver på deres niveau.
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Det stod i hvert fald klart, da de strømmede ind
i Det Digitale Værested og ’Den Digitale Ferie
Camp’– og deltog aktivt. Og det skete, uden at
Landsforeningen af VæreSteder havde gjort

noget særligt for at ramme den målgruppe. Disse nye værestedsbrugere hørte om Det Digitale Værested fra andre brugere og forskellige
organisationer.
”Man kunne mærke et behov hos den gruppe af
vores brugere, som nu i høj grad deltog for at få det
dækket. De var meget aktive i gruppen – måske
endda mere end de gængse værestedsbrugere,
som måske hellere ville sidde på deres vante
fysiske værested og sludre med de andre brugere eller personalet – og det viste os, at denne
nye gruppe må have haft et uopfyldt behov for
deltagelse og socialisering, som de nu endelig
kunne være en del af – på deres eget niveau og
i deres helt eget tempo,” fortæller Marika Sabroe fra Landsforeningen af VæreSteder, som er
projektleder for Det Digitale Værested og ’Den
Digitale Ferie Camp’.
Marika og hendes kollegaer blev altså på den
måde gjort opmærksomme på denne gruppe af
socialt udsatte mennesker, som inden de digitale
alternativer, Landsforeningen af VæreSteder
havde startet op, ikke havde gjort noget nummer
ud af at gøre opmærksom på deres situation og
deres mangel på sociale fællesskaber for ligesindede.
Hanne fra Nordjylland
En af de digitale værestedsbrugere, der under
coronaen blev en del af Det Digitale Værested
og ikke før har været en del af Landsforeningen
af VæreSteders årlige Ferie Camp for socialt udsatte mennesker, er Hanne på 55 år fra Nordjylland. Hanne er i arbejdsprøvning og lever af
kontanthjælp, indtil hun, forhåbentligt, får tildelt
fleksjob. Hanne lider af ængstelig personlighedsforstyrrelse, som tidligere har betydet et alkoholmisbrug, og som i dag indebærer, at hun kun i
et begrænset omfang kan opholde sig i sociale
sammenhænge og fællesskaber. Af den grund
har Hanne kun i perioder brugt tid på et værested,
og en ferielejr som ’Ferie Camp’ med 1700 deltagere ville slet ikke være en mulighed for hende.
I 2020 fik Hanne så meget angst for at få corona,
at hun blev sygemeldt fra den arbejdsplads, hvor
hun var i arbejdsprøvning, slet ikke kom på sit
værested og mest holdt sig for sig selv. Hun beskriver det derfor som meget værdifuldt for hende at have Det Digitale Værested, da hun på den
måde ikke var helt isoleret og på samme tid kunne vedligeholde sine sociale kompetencer ved at
”mødes” med andre i samme situation online.

”Det gode ved Det Digitale Værested er, at det
er et rummeligt sted med plads til alle og en stor
følelse af fællesskab og omsorg. Her kan jeg frit
vælge de aktiviteter, jeg har lyst og overskud til
at deltage i den pågældende dag. Jeg bliver ikke
overvældet af de andre deltagere, fordi det hele
foregår over en skærm, og jeg opdagede hurtigt, at der var flere som mig, der trak sig, når
de havde brug for en pause. Det blev der ikke
stillet spørgsmålstegn ved, og det var meget befriende og gav mig lyst til at være med til mere,”
fortæller Hanne om sin oplevelse på Det Digitale
Værested.
Det var også grunden til, at hun, for første gang,
meldte sig til årets Ferie Camp, som også var
blevet digital pga. COVID-19. Hanne havde fået
sig en veninde på ’Det Digitale Væresteds’ strikkeklub – og de to blev hurtigt enige om at melde
sig til sammen.

Efter at de fysiske væresteder igen er åbnet op,
har Hanne valgt at fortsætte i Det Digitale Værested. Hun håber også, at en version af Den
Digitale Ferie Camp vil fortsætte: ”Det betyder
så meget at møde andre mennesker, der er i lignende problemstillinger som en selv, og derfor
er de digitale alternativer, som Landsforeningen
af VæreSteder har startet op, blevet en stor del
af livet for os, der enten ikke kan komme på et
fysisk værested, en fysisk ferielejr – eller begge.”

”Corona har hjulpet os til at tænke i digitale fællesskaber som en mulighed. Indledningsvis var de digitale fællesskaber som Det Digitale Værested, ’Digital Ferie Camp’ og ’Digitale E-dart-turneringer’ en
midlertidig løsning, som vi tænkte ville forsvinde
efter coronaen sammen med hjemmearbejde og
Teams-møder, men jo længere hen i processen
med det digitale vi kom, jo mere kunne vi se, at
historien om Hanne fra Nordjylland bestemt ikke
er enestående. Derfor blev vi meget nysgerrige
på, om man egentlig kan lave socialt arbejde digitalt,” fortæller Marika Sabroe og understreger,
at arbejdet ikke kunne gøres uden midler fra hhv.
TrygFonden og Velux Fonden, som har været
meget interesseret i projektet fra starten.
TrygFonden støttede Det Digitale Værested i
opstarten, men støtter også fortsat projektet
med midler til at undersøge, hvad en optimal
åbningstid for et digitalt værested er. Velux
Fonden har doneret midler til Det Digitale
Værested som et metodeudviklingsprojekt
under problemformuleringen: Kan man lave
socialt arbejde digitalt?

Alle skal have mulighed for sociale fællesskaber
Selvom Det Digitale Værested og Den Digitale
Ferie Camp var alternativer, som blev lavet som
en midlertidig løsning, så har Landsforeningen af
VæreSteder virkelig fået øjnene op for digitale muligheder for socialt udsatte mennesker. Men som
en NGO er de afhængige at fondsmidler, støtte
og donationer til at fortsætte deres projekter.

”Vi er derfor gået i gang med at undersøge, om
det kan lykkes os at skabe varige ændringer for
værestedsbrugerne. Af den grund tilbyder vi bl.a.
socialfaglige råd og vejledning via vores eksterne socialrådgiver, som brugerne kan booke tid
hos med deres individuelle problemstillinger eller
spørgsmål. Med fokus på forandring og udvikling på forskellige områder af brugernes liv har
vi også igangsat både gruppeforløb og aktiviteter. Vores første gruppebaserede forløb er, efter
brugernes eget valg, et forløb omkring sundere
livsstil, som kører over 12 uger. Vi har knyttet en
ekstern diætist til, som laver oplæg og har lavet
individuelle kostplaner til deltagerne i forløbet.
Vores digitale værestedsmedarbejder mødes så
med gruppen en gang om ugen, for at de kan
holde snuden i sporet,” fortæller Marika Sabroe
og fortsætter:

Landsforeningens sommerferielejr Ferie Camp
for socialt udsatte mennesker kan hvert år lade
sig gøre på baggrund af midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Fonden fortsatte med at støtte

”Allerede nu har vi samlet virkelig mange erfaringer med digitaliserede fællesskaber for socialt
udsatte mennesker, og vi har stadig endnu mere
at lære. Vi kan nemlig også se, at vores digitale
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”Med de erfaringer, vi havde gjort os i Det Digitale
Værested, var vi slet ikke i tvivl om, at vi kunne
overskue at være en del af campen, og vi var sikre på, at vi ville få en masse gode oplevelser – og
det fik vi virkelig. Det var så hyggeligt at deltage
i de forskellige arrangementer som en bagedyst,
gåture, madlavning, koncerter og spa-aften. Det
gav indhold i min ferie, som der ellers ikke ville
have været,” fortæller Hanne.

Den Digitale Ferie Camp under coronaen, og
Landsforeningen af VæreSteder håber, at der
fremover kan være et digitalt alternativ ved siden
af den fysiske ’Ferie Camp’, så også den nye
gruppe af socialt udsatte, som Hanne, kan være
med.
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tilbud giver brugerne lyst til at blive mere digitale.
Det kan vi absolut se det gavnlige i, da socialt
udsatte mennesker ofte mangler digitale færdigheder og selvtillid på området, hvilket resulterer i,
at de ikke tør bevæge sig ud i fx NemID. Så hvis
vi kan hjælpe til med at gøre dem mere digitale
via vores tilbud, så har de vundet på endnu flere
områder, end vi først regnede med. Og så kan de
rent faktisk blive en større del af vores digitaliserede samfund.”

under COVID-19. Vi ser en masse socialt udsatte
borgere komme længere og længere væk fra det
samfund, mange kæmper hårdt for at komme tilbage til. Det er virkelig en skam og noget, der gør
de socialt udsatte endnu mere socialt udsat end
før”, fortæller Cliff Kaltoft, der har fulgt udviklingen og mener, at der skal sættes midler af til at
få de socialt udsatte ind i den digitale verden, så
kløften bliver mindre igen. Han ser kun to muligheder for fremtiden:

Marika Sabroe understreger til slut vigtigheden af, at der selvfølgelig stadig eksisterer
fysiske væresteder og tilbud, da rigtig mange
socialt udsatte mennesker trives med at komme ud og deltage fysisk:

”Enten lader man dem ”sejle” og falde endnu længere bagud, eller også skal de have redskaber,
så de kan følge med resten af samfundet i den
digitale retning. Vi har, via vores digitale tiltag
under COVID-19, fundet ud af, at mange socialt
udsatte mennesker sagtens kan komme med på
den digitale udvikling. De skal bare have hjælp,
støtte og motivation. På vores digitale værested
er der altid personale til at hjælpe dem med det
tekniske, og brugerne hjælper også gerne hinanden. Da vi oprettede Det Digitale Værested,
fortalte vi om det på vores sociale medier, andre
organisationer har også hjulpet med at sprede
budskabet, og ellers er det bare gået fra mund til
mund, brugerne imellem. Nu har vi over 800 brugere på Det Digitale Værested, og der kommer
hele tiden nye til. Det er altså ikke en umulig opgave at få mange flere til at deltage digitalt, men
det kræver, at man sætter ressourcer af til opkvalificering og hjælp til dem, der har meget svært
ved det. Og så kræver det selvfølgelig computer
eller en nyere smartphone, før man kan være en
del af enten Det Digitale Værested, Digital Ferie
Camp eller ’Digitale E-Dart-turneringer’. Ifølge
vores årsrapport har 80 % af vores generelle
værestedsbrugere en smartphone, og selvom vi
må gå ud fra, at en del af dem er ældre modeller,
som ikke kan være med på alle apps, så viser det
en velvilje og en interesse til at være med på det
digitale, hvis samfundet ellers vil prioritere det.
Vi har gjort vores bedste for at holde adgangsbarrieren til vores digitale fællesskaber nede, så
de fleste kan være med. Vi valgte Facebook som
medie til ferielejren og Det Digitale Værested, da
de fleste brugere i forvejen har profiler på mediet
og kender funktionerne – desuden kan langt de
fleste smartphones downloade appen. Men for
at det hele kører, er det stadig vigtigt, at der er
hjælp til rådighed, ellers har de ingen chance.”

”Da værestederne åbnede efter den første nedlukning, havde vi brugere på Det Digitale Værested, som meldte sig ud og sagde tak for denne
gang, da de foretrak et fysisk værested. Vi har
også haft kampagner gennem aktiviteter som
’kaste gris’ og ’stigegolf’ på værestederne, som
havde fokus på at få brugerne tilbage til de fysiske væresteder.”
Landsforeningen af VæreSteder har altså fundet
ud af, at den fysiske og digitale del af socialt arbejde komplementerer hinanden fint, så forskellige socialt udsatte mennesker kan være med på
deres forskellige præmisser – og det er egentlig
Landsforeningen af VæreSteders primære mål.
Fritagelse fra digitaliseringen
er en bjørnetjeneste
Det mener i hvert fald Landsforeningen af VæreSteder. Her henviser de til den officielle fritagelse, som socialt udsatte mennesker kan få fra den
digitalisering, som har præget Danmark igennem
de senere år med f.eks. Borger.dk og NemID.
Rigtig mange socialt udsatte borgere var rigtig
glade for denne fritagelse, men sekretariatschef
Cliff Kaltoft fortæller om en anden side – nemlig
følgevirkningerne.
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”Fritagelsen blev lavet for at skåne udsatte mennesker fra at skulle sætte sig ind i en helt ny digital verden, der kræver både udstyr og evner.
Nogle blev fritaget pga. psykiske lidelser, andre
pga. hjemløshed. Det blev altså vurderet, at den
bedste løsning ville være en fritagelse. Vi har fra
starten været meget skeptiske over for den beslutning, og især efter at samfundet blev mere
og mere digitaliseret, som vi for alvor kunne se
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Landsforeningen af VæreSteder startede som forening i 1998 og har som formål at skabe konstruktive fællesskaber blandt socialt udsatte ved at lave aktiviteter, som blandt andet insekthoteller, strikkeklubber, aktivitetslederkurser, holdlederkurser og mere end 60 sportsstævner, mesterskaber og
events på landets væresteder. Hvert år afholdes også en ferielejr kaldet Ferie Camp med deltagelse
af op til 1700 socialt udsatte mennesker. Landsforeningen er en NGO og er støttet af statslige bevillinger og private fondsmidler. I 1998 startede Cliff Kaltoft foreningen alene og nu er der 16 medarbejdere,
som hver dag går på arbejde for at forbedre vilkårene for socialt udsatte.
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I Odense vil vi gerne
passe på hinanden med
en ny forebyggende
netværksindsats,
som skal stoppe
overdosisdødsfald
STOF NR. 41 / FORÅR 2022
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Anette Søgaard Nancke er
sygeplejerske og afdelingsleder på
Heroinklinikken i Odense.

Odense Kommune har indgået et samarbejde med forebyggelsesprojektet
Antidote Danmark om at reducere antallet af dødsfald og skader som følge
af overdosis med opioider. Målet er via en netværksindsats at gentænke
forebyggelse for stofbrugere.
AF ANETTE SØGAARD NANCKE

Formålet med samarbejdet mellem kommunen
og Antidote Danmark er at reducere antallet af
dødsfald og skader som følge af overdosis med
opioider i Odense. Derfor har Antidote Danmark
og Odense Kommune tilsammen uddannet 350
stofbrugere i Odense på RED LIV-kurser, så de
har lært at kunne stoppe overdosisdødsfald hos
andre ved hjælp af et kursus i basal førstehjælp
og brug af samt udlevering af modgiften Naloxon
(en næsespray, der gives ved tegn på overdosis).
Sidste opgørelse af narkorelaterede dødsfald
i Odense viste et lille fald efter uddannelsen
af de 350 stofbrugere i brugen af Naloxon (fra
16 dødsfald i 2019 til 12 i 2020), men det er ikke
godt nok, for vi, der arbejder med stofbrugere
til daglig – samt rigtig mange andre – mener
jo, at et narkorelateret dødsfald selvfølgelig
er et dødsfald for meget, og vi vil gøre alt for at
reducere muligheden for dødsfald og skader i
det hele taget. Derfor vil Odense Kommune og
Antidote Danmark gøre endnu mere end blot
implementeringen af RED LIV-kurser i brugen af
livredning og modgift.

Vi lærer fra hinandens
faglige indsigter og verdener
Medarbejdere fra Odense Kommune og Antidote
Danmark har været på besøg i hinandens ’verdener’ og er blevet inspireret af, hvordan vi hver
især arbejder. Med stor gensidig respekt for hinandens faglige og personlige kompetencer. Og
i processen har vi lært, at hvis vi samarbejder,
kan vi passe på endnu flere stofbrugere, og vi
kan ydermere sammen få endnu flere aktører i
spil lokalt. Fx har både politi, socialsygeplejersker og Kirkens Korshær taget rigtig godt imod
initiativet og har bidraget til at styrke et netværk
i Odense, som skal arbejde forebyggende på at
reducere skader og dødsfald som følge af opioidoverdoser. Derudover skal netværket også
samarbejde om at kortlægge, hvordan vi får
endnu flere stofbrugere end de oprindelige 350
uddannet i livreddende førstehjælp samt brugen
af modgiften Naloxon.
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I Odense vil vi gerne gøre en forskel, og derfor
har vi skabt en indsats, som vi kalder ’netværksbyen’, som er en lokal strategi, der i al sin enkelhed går ud på at redde liv, men også skabe bedre liv for byens socialt udsatte borgere. Det er
en fortsættelse af RED LIV-indsatsen, som oprindeligt blev iværksat af Sundhedsministeriet,
men vi i Odense Kommune har valgt at fortsætte
på egen hånd. Derfor var det helt naturligt at tage
imod den hånd, som forebyggelsesprojektet
Antidote Danmark, som er støttet af Sundhedsministeriet og arbejder med at forebygge overdoser med opioider (fx morfin, fentanyl, heroin og
metadon), rakte frem til Odense Kommune om
at etablere et samarbejde mellem kommunens
egen indsats RED LIV og Antidote Danmark.

Der har været meget stor interesse fra stofbrugerne for deltagelse i kurserne, for de vil gerne
kunne hjælpe deres kammerater, hvis det værst
tænkelige skulle ske. Mange har oplevet et andet menneske tæt på dø, måske endda været
sammen med vedkommende, da døden indtraf.
Og uden at kunne gøre noget som helst og sidde tilbage med følelsen af, at hjælpen desværre
kom for sent. Efter at have fået uddannelsen i
livreddende førstehjælp og brugen af Naloxon,
har flere oplevet netop at kunne redde et liv, og
det gør stort indtryk. Og vi som medarbejdere i
samarbejdet værdsætter den store interesse fra
stofbrugere, for jo flere, der er derude til at forebygge dødsfald og skader, jo bedre. Alle er vigtige ambassadører for indsatsen om at forebygge
dødsfald og skader som følge af brug af opioider.
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Hvad den forebyggende
netværksindsats helt konkret går ud på
Samarbejdet mellem Antidote Danmark og
Odense Kommune er allerede godt i gang, hvor
ikke kun de livreddende kurser for stofbrugere
er implementeret, men der er også allerede udarbejdet en hjemmeside (vipasserpåhinanden.
dk), fælles informationsmateriale samt kortlægning af målgruppen, i forhold til hvordan får vi
kontakt til endnu flere stofbrugere. Hjemmesiden
samt en tilhørende pjece henvender sig til alle
med interesse for et kursus i brugen af Naloxon og
førstehjælp. Her oplyses bl.a. om, hvor man kan
tage et kursus. Men derudover kan stofbrugere
også her finde vejledning i, hvordan man sikkert
og rent kan tage sit stof, så vi kan hjælpe med
at forebygge skader og overdoser på den måde
også, og ikke kun ved livredning og modgift.
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Den primære målgruppe for et kursus i brugen
af Naloxon og førstehjælp er stofbrugerne samt
fagpersoner, der arbejder med målgruppen. Den
sekundære målgruppe kan være beboere i en
opgang, hvor der bor stofbrugere, sundhedsfaglige eller andre medarbejdere i både kommuner
og regioner eller fx rengøringspersonale på et
bosted eller lignende. For både hjemmesiden
og pjecen gælder, at formålet er det samme for
både Antidote Danmark og Odense Kommunes
Red Liv: Jo flere informationsplatforme, jo flere
forventer vi at kunne henvende os til.
Udover informationsarbejdet har vi også arbejdet målrettet med at understøtte og udbygge de
faglige netværks- og samarbejdsmuligheder,
der allerede eksisterede. I Odense Kommune
er der i forvejen en stærk kultur og tradition for
tæt samarbejde på gadeplan, hvor der fx er faste
møder i gadeplansnetværket i Odense, og som
faglige medarbejdere kan man altid trække på
hinanden ad hoc på kryds af organisationer og
fagligheder. Dette stærke netværk er inddraget
både i form af uddannelse af endnu flere Naloxon- og førstehjælpstrænere, og så bruges
netværket til specifikt at invitere til møder om
Antidote Danmark og Odense Kommunes RED
LIV-samarbejde og tiltag. Desuden har netværket mulighed for at få RED LIV-kurser på egen
matrikel, få uddannet trænere til at udbyde kurser og i det hele taget have nogle at sparre med
og dele erfaringer med i forhold til at forebygge
dødsfald og skader som følge af brug af opioider.
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Derudover er også overordnede tiltag iværksat,
som er blevet til via en fælles indsats, fx Antidote

Danmarks helt konkrete indsats med at opsøge
stofbrugere på gaden for at tilbyde kurser i brugen af Naloxon lige der på stedet, og at vi nu i
fællesskab også udbyder kurser via internettet.
Odense Kommune tilbyder også RED LIV-kurser
i Behandlingscenter Odense og på kommunale
opholdssteder. Disse kurser kan både være med
fysisk tilstedeværelse, efter aftale, som drop-in
eller online. Særligt de såkaldte ’drop in’- kurser,
hvor stofbrugere kan komme uden tilmelding, har
været en stor succes. Disse kurser har vi arrangeret, så de både er i Antidote Danmarks lokaler i Odense og i Heroinklinikken Odense samt
i pop-up-stande på gaden i Odense, fx en stand
på Rådhuspladsen.
I kommunen er vi særligt blevet inspireret af Antidote Danmark til generelt at lave RED LIV-kurserne mere ad hoc og uformelt. Med afsæt i
vores forskellige kompetencer og tilgange hos
henholdsvis Antidote Danmark og hos Odense
Kommune tilstræber vi således at fordele afholdelsen af kurser i Odense så bredt som muligt,
så flest muligt får adgang til kurserne. Det er
helt op til den enkelte stofbruger, hvor man tager
kurset, det er samme modgift, der udleveres, og
samme kursus i basal førstehjælp, man lærer. Så
der hvor man som stofbruger er mest tryg og færdes mest, er der, hvor man tager sit kursus.
Derudover har vi også sammen udviklet et
systematisk tilbud til sundhedsfaglige uddannelsessteder, så fagpersoner, der skal arbejde med
mennesker med rusmiddelbrug, kan få et kursus
i at lære at redde deres liv fra overdoser. På den
måde gør vi også disse uddannelsessteder og
studerende opmærksomme på vores speciale,
altså arbejdet med socialt udsatte borgere med
misbrug, og på, at det er et nødvendigt, taknemmeligt og meningsfyldt arbejde. Dels med rekruttering til området for øje, og dels med det for øje
at have ambassadører i sundhedsvæsenet, som
kender lidt til målgruppen, og som ved noget om,
hvor målgruppen kan henvende sig for at få hjælp.
Aktuelt arbejder Antidote Danmark og Odense
Kommune også sammen om at lave en pjece
til vejledning i injektionsteknik til fagpersonale.
Antidote Danmark har her ladet sig inspirere af
Odense Kommune og taget det sundhedsfaglige perspektiv og tilgang til sig, fx ift. sprogbrug.
Det kunne være at tale om at ’injicere’ frem for
at ’fixe’, når man skal tale til fagpersoner, fordi det giver en anden måde og et fælles sprog
at kommunikere med hinanden på. Og faktisk

oplever nogle stofbrugere også en anden seriøsitet fra vores side, når vi, der udbyder kurserne
sammen, taler i det samme sprog.
Har det gjort en forskel for stofbrugerne?
Jeg er af den klare overbevisning, at alle stofbrugere ønsker hjælp, og at alle, der arbejder med
stofbrugere, ønsker at hjælpe dem. Af og til misforstår vi hinanden, har fordomme om hinanden
og kommer også til at gøre noget, der er uhensigtsmæssigt. Jeg tror på, at hvis alle er mere
nysgerrige på den andens perspektiv og lader
sig invitere til at forstå og blive forstået, så kan vi
sammen komme meget længere.

Indsatsen med at uddanne stofbrugere i at redde liv ved opioidoverdoser virker, og sammen
skal vi gøre meget mere af det. Det kan betale
sig både økonomisk og menneskeligt. Vi forebygger nemlig både skader, indlæggelser og
dødsfald. Men vi forebygger også menneskelige
tragedier, for det er det hver eneste gang for en
familie og en vennekreds, når et menneske dør
eller får svære skader på grund af en overdosis.
Så tag et kursus – find ud af hvordan på vipasserpåhinanden.dk
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Jeg tænker ofte om mennesker med stofbrug, at
selvom de glemmer en aftale eller afviser hjælp
i dag, så prøver jeg selvfølgelig igen i morgen.
Med empati og faglighed. Og så har jeg heller
aldrig arbejdet sammen med nogen eller været
leder for nogen, der arbejder med målgruppen,
som ikke ønskede at hjælpe bedst muligt. Vi kan
alle blive klogere, når vi vil hinanden og arbejder
på det samme hold. Hvert eneste menneske er
unikt og ser verden fra sit perspektiv – det efterlader os heldigvis mange muligheder for at gøre
noget andet sammen. Og samme tilgang har vi
haft i samarbejdet mellem Odense Kommune og
Antidote Danmark: at vi kan lære af hinanden og
skal forstå hinandens forskellige måder at arbejde
på og give plads til hinandens faglige indsigter.
Det har skabt en stærk forebyggende indsats for
Odenses stofbrugere.

de var i byen, og de blev begge meget påvirket
helt efter planen. Men veninden blev altså for påvirket. Heldigvis havde den unge kvinde deltaget
i kurset og oplevede, at det faktisk virkede livreddende. Det blev for hendes vedkommende også
et vendepunkt for at ville og kunne noget andet
med sit liv.

En stofbruger har fortalt mig, at bare RED
LIV-kurset havde eksisteret, dengang han vågnede en kold morgen, og hans kammerat lå livløs ved siden af ham, så havde kammeratens liv
måske været til at redde. Det tænker han ofte
på, efter han har været på kursus og nu altid har
Naloxon på sig.
En tidligere pusher har fortalt mig, at han drev sin
forretning fra sin lejlighed, og ofte tog hans kunder stoffet i lejligheden. Mere end en gang har
han oplevet, at det kunne have været nyttigt, hvis
han havde kunnet yde førstehjælp og havde haft
modgift på sig. Som han sagde: Man ringede jo
ikke ligefrem efter en ambulance, når man drev
en forretning, som han gjorde dengang.
Så er der en ung kvinde, som levende kan fortælle om, da hun reddede sin venindes liv. Hun og
veninden havde taget forskellige stoffer en aften,
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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
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PÅ EGEN KROP OG SJÆL –
RUSMIDDELBRUGERES ERFARING OG PERSPEKTIV

Politikere og
forældre må tage
større ansvar for
unges druk
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
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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.
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”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 sammenhæng mellem drukturene i byen og hendes udfordringer 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 hendes 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 tvprogrammer om unges druk- og stofkultur på DR
i 2018 oplever hun for første gang at kunne genkende 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 rusmiddelcentret i Spaniensgade på Amager i København. 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 lettelse. 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 forbrug. Han drikker sig ikke fuld, men fire øl, mens
maden bliver lavet, er ikke ualmindeligt. Hun opfatter det på den måde i lang tid som helt almindeligt og acceptabelt at drikke alkohol hver dag.
I dag ser hun, at han og moren nødvendigvis
først skulle have erkendt, at der var et alkoholproblem i familien, før de havde kunnet ’opdage’ og indse, at Christina havde et problem.
”Alkohol fremstår så uskyldig i vores samfund,
men for mig er det efterhånden blevet en håndteringsstrategi 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 rusmiddelcentret, at Christina for alvor får en dybere
indsigt i, hvordan hendes alkoholforbrug skader
hende. Individuelle samtaler kombineret med
behandling i ungegruppe og nogle lærerige tilbagefald 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
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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 udenfor. De andre i gruppen er ældre, har andre problemer, 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.
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”Da ungegruppen endelig er etableret, bliver 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 patient. Ungegruppen giver mig en oplevelse
af, at jeg har en berettigelse og ikke er til ulejlighed. Der er ikke tidsbegrænsning på, og
personalet giver mig en følelse af, at de oprigtigt interesserer sig for mig og mit velbefindende. At det ikke kun var deres arbejde.
At jeg ikke bare er et nummer.”
Christina er den eneste i gruppen, der har alkohol 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 andre rusmidler. Det gør dog ikke noget, at der ikke
er andre i gruppen, der har problemer med alkohol, 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 Spaniensgade har Christina også været i behandling i psykiatrien 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 program er gennemført. Behandlingen er virksom,
men Christina føler, at hun er et nummer i systemet, og at hun er alene med sine problemer
og uden betydning, så snart hun er ude af døren
efter en behandlingssamtale.
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I Spaniensgade på rusmiddelcentret gør de meget ud af det modsatte, de vil ikke give standardbehandling, 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 forhold, jeg har været i. Som udgangspunkt er ungegruppens 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 længe; 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 (Københavns Kommunes Ungdomscenter, red.) til
kombineret traume- og misbrugsbehandling, fordi 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 foregået 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 ’almindeligt’, at lære at styre sit misbrug, og at ædruelighed hverken er et tiltrækkende eller realistisk
mål. Det er okay til en start for ikke at afskrække unge, der ikke kan identificere sig med ikke

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 sandsynligheden for nogensinde at kunne drikke kontrolleret
er ganske lille, når man først har haft et misbrug.

”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 misbrugerdelen i folk. Når man forsker i mennesker, der
ikke har en ’stopklods’ ift. alkohol, viser al statistik 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.”

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 drukket 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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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 rusmiddelcentre. Og at centrene derved er med til
at fastholde håbet om, at man kan lære at drikke ’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 alkoholfrit 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.

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 beslutninger 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.”

’Alle’ tror, at druk er en naturlig del af et liv
Christina mener, at det er den nationale ’drukkultur’, der er hovedårsagen til, at hun har kunnet 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 udelukket 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-
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”Man kan sagtens være
ung her … hvis man altså
er lidt kreativ”
Hash og alkohol har
betydning, når unge
mænd i små byer gerne
vil finde rum til at være
unge
I de små byer oplever de unge, at der ikke findes mange steder, de kan mødes
om et fællesskab, når man ikke længere er barn og heller ikke rigtigt er voksen
endnu. Derfor kommer alkohol og at ryge hash til at skabe grundlag for en måde
at mødes på for nogle unge mænd i lokalsamfundene.

AF OLGA ERIKSEN
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Olga Eriksen er sociolog og arbejder
som fuldmægtig i Social- og
Ældreministeriet.

”Bare stilheden, ikke? Roen, trygheden, det velkendte, naturen ... jamen sådan er Falster. Det er
sådan et sted, hvor man ved, hvor tingene er. Det
er bare så rart. Inde i København fx der er man
slet ikke stedkendt, og det er alt for uoverskueligt. Jeg kan godt lide det her med, at jeg også
kender mange af dem, der bor hernede. At jeg
ved, at herinde bor min træner, herinde bor min
skolekammerat – det synes jeg bare, er meget
rart. Det giver ligesom en følelse af tryghed. Det
her med at vide, hvor ens medmennesker de er,
hvad er det egentlig for nogen, man bor sammen
med, ikke?”

Det er nogle af disse unge mænd, jeg vil stille
skarpt på i denne artikel. Fra deres perspektiv
vil jeg vise, at ungdomsliv ikke nødvendigvis kun
centrerer sig om natteliv, mode og storbyens
mange tilbud, som ellers ofte er det, der forbindes med at være ung, men at ungdomsliv nødvendigvis også både finder sted og kan forstås i
en landlig kontekst.

For de unge er en vigtig del for at føle sig hjemme altså at kende til og kunne navigere i deres
omgivelser. Her har de unge mænd både fokus
på tætte relationer og det velkendte sociale landskab. Flere af de unge bruger udtrykket at ”placere” de andre mennesker i byen, og her virker
det som afgørende for dem at vide, hvem de bor
omkring. Humangeografen Marco Antonsich
skriver om tilhørsforhold (’place-belongingness’),
at det beror på, at man både føler sig forbundet
til et steds sociale relationer og kan navigere i
normer, men også, at man har en følelse af tilhør
til et steds rumlige og geografiske egenskaber
(1). Når de unge mænd derfor beskriver, at det
er rart at kunne ”placere” de andre i byen, eller at
det føles godt at være stedkendt, antyder det, at
deres tilhørsforhold foruden de sociale relationer
også bunder i det geografiske landskab, de lever
i på landet.

Alle de unge mænds navne er anonymiserede i
artiklen.
Tryghed og tilhørsforhold
Hvor mange unge vælger landlivet fra, når teenageårene slutter, forholder det sig ikke sådan for
de unge mænd, jeg interviewede til mit speciale.
Født og opvokset på landet har flere af dem en
oplevelse af ”én gang landet, altid landet ” (citat
fra en ung), og de fortæller mig, at de aldrig vil
flytte til en stor by. Når jeg spørger dem ind til,
hvad de sætter pris på ved at bo på landet, er
det især nærværet, naturen, roen og overskueligheden ved at bo i mindre byer omringet af natur og mennesker, man kender. De unge mænd
fortæller om deres lokalområder som steder med
sammenhold og gode værdier. Flere beskriver
en følelse af at ”blive set ” og ”føle ro”, men måske
mest af alt at være en del af et fællesskab. Lasse
(20 år) fortæller:
”Måske allermest at være en del af noget. At man
er jo ligesom altid på en måde en del af noget
større, men jeg føler bare, at herude der er du
altid sådan rigtigt en del af noget større. Det er
både naturen og også det, at du hele tiden er en
del af den her by, og den er en del af dig. Du kender alle, og de kender dig – man føler sig jo aldrig
tom, vel. Altså det gør man ikke.”
Og jeg spørger en anden ung mand, Søren (21
år), hvad han bedst kan lide ved at bo på landet:
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I efteråret 2020 skrev jeg som sociologistuderende
mit kandidatspeciale i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.
Specialet havde fokus på, hvordan unge mænd
fra små byer oplever tilhørsforhold til deres lokalområder, og i den forbindelse interviewede jeg
ti unge mænd omkring starten af 20’erne, som
bor på Syd- og Vestsjælland. Jeg fokuserede på
unge mænd, fordi en dansk undersøgelse om
unges uddannelses- og mobilitetsorientering viser, at det i højere grad er unge mænd, der bliver
boende i deres landområder, sammenlignet med
unge kvinder (1).

Frirum og hashrygning
Selvom de unge sætter pris på det velkendte lokalsamfund, hvor folk kender hinanden, fortæller
de også, at der som ung eksisterer en vis ambivalens forbundet hermed. De unge beskriver
nemlig også, at der er ret klare kollektive normer
for, hvordan man skal opføre sig i deres hjembyer, og at man for at høre til og være en del af deres lokalsamfund må opføre sig ordentligt. For de
unge er det eneste problem med at bo i en lille
by, at der næsten altid er garanti for, at man
vil blive set eller opdaget af nogens mor eller
en anden, man kender, hvis man har ”gang i
noget”, som de unge udtrykker det. Som Max
(20 år) fortæller:
”Man tænker jo meget over alt, man gør. Men
samtidigt også – hvorfor skal alle altid blande
sig? Bare fordi man laver sine ungdomsting …
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Det betyder fx, at de unge har en oplevelse af, at
de må søge væk fra offentligheden og ud i naturen, når de eksempelvis skal mødes med jævnaldrende og lave noget, de ge rne vil holde for
sig selv.
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En aktivitet, de unge mænd ofte deltager i, når
de vil mødes på egne præmisser og skabe rum til
sig selv i deres lokalsamfund, er hashrygning og
druk. De unge mænd lægger selvfølgelig vægt
på, at én af grundene til, at de indtager hash eller
alkohol, selvfølgelig er, at de kan mærke i kroppen, at de ryger, eller at de er fulde, og at det er
rart. Men for de unge, jeg talte med, synes hovedfokus ikke at være rusen, men snarere, at det
er hyggeligt at have en aktivitet, der kun deles
med vennerne. Hvor fuldskaben eller ”skævheden så bliver det ekstra”, men at ”fællesskabet,
man har sammen, er det vigtigste”, som en ung
mand, Mads (20 år), udtrykker det. Noget, der her
har stor betydning for de unge, er stederne, hvor
de mødes og indtager forskellige rusmidler. Det
foregår altid i naturen, hvor ingen andre kommer
– som fx på en strand eller i et shelterområde. De
unge lægger stor vægt på, at det skal være nogle
private og ”egne rum”. Jeg spørger Emil (19 år)
om, hvad det betyder, at det er et privat sted:
”Det er vel det med, at de andre i byen jo ikke synes, at det er så fedt, at vi gør det. Så det handler
om at gøre det, uden at de ’voksne’-voksne ved
det. At det er noget, vi har for os selv.”
For de unge er især hashrygning en aktivitet, de
oplever, de ikke kan udleve i landsbyen, da det er
noget, de andre og ældre i byen ikke ville kunne
forstå. Derfor er det vigtigt at søge væk til private
steder. Men ikke hvor som helst: For flere af de
unge er selve lokaliteten og stemningen, hvor de
mødes, vigtig. Her fortæller Sune (20 år):
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”Men det er jo også bare for at være sammen.
Fordi det er svært at finde steder hernede, hvor
vi unge bare kan være os selv. Vi tager også ud
i ’Grusgraven’ for at være selv. Der kan vi gøre,
hvad vi har lyst til, vi kan snakke om det, vi har
lyst til. Fordi det er vores eget rum. Og så ryger vi
jo så bare også. Så det er det, der er fedt ved at
tage ud på de her særlige locations, hvor vi kan
være selv og have det hyggeligt. Det er meget
det her med at have det her frirum. Det har du jo
brug for som en ung mand i den her by. At nu er
det bare os unge, der hygger. Det er jo også bare
lidt en escape fra hverdagen hernede.”

Her har Sune fokus på, at hashrygningen skal
foregå et sted, hvor de unge kan være sig selv.
Men fordi han også tilføjer, at de i ’Grusgraven’ (et
shelterområde) kan gøre, hvad de har lyst til, og
italesætter, at det er deres ”eget rum”, fremstår
det samtidigt netop som et frirum, der er andet
og mere end en søgen væk fra lokalsamfundet.
Det er altså ikke kun, fordi hashen er noget,
der skal skjules, men også fordi de unge bare
gerne vil have deres egne rum, hvor de kan
komme lidt væk fra dem, de flere gange kalder
de ’voksne’-voksne i deres lokalsamfund, slappe af og slippe tøjlerne. Når Sune og vennerne
derfor mødes på nogle forskellige specifikke steder og ryger hash og ”hygger sig”, kan man se
det som aktiviteter, der bliver medskabende for
et rum, der repræsenterer noget andet og mere
end hjembyen jf. Sunes udtryk ”escape fra hverdagen”. I dette perspektiv er de unges rusmiddelaktiviteter ikke kun sociale møder, hvor det at
blive påvirket er i centrum, men mindst lige så
meget aktiviteter, der helt automatisk medfører,
at de unge distancerer sig til resten af deres lokalsamfund og har muligheden for at være sig selv.
Mangel på muligheder?
En central pointe i forbindelse med de unges
”egne rum” er, at de unge, jeg talte med, beskriver en oplevelse af, at de selv må finde på ting at
lave. De sammenligner her den landlige kontekst,
hvor der er mangel på ungdomsaktiviteter, med
de større byer, der er centrum for en lang række tilbud såsom nye bekendtskaber, kulturelle
tilbud og job- og uddannelsesmuligheder. De
unge oplever godt nok, at der måske ”mangler
lidt tilbud til unge på landet nogle gange”, som
en udtrykker det. Men samtidigt fortæller Søren
(21 år):
”Samtidigt så synes jeg, at det er vigtigt, at det
ikke bliver sådan, at byen er den eneste mulighed. For sådan er det overhovedet ikke. Man kan
altså sagtens være ung her ... hvis man altså er
lidt kreativ.”
Det, som Søren her beskriver, afspejler ret præcist en generel fornemmelse, jeg får, når jeg taler
med de unge mænd: De oplever, at de selv må
og kan få ting til at ske, men at det ikke er det
samme, som at de hellere ville bo i en storby.
De unge, jeg interviewede, har alle sammen en
klar forestilling om, at der er afgørende kulturelle
forskelle på bymennesker og dem selv, og at de
derfor aldrig vil (eller kan) passe ind andre ste-

der end på landet. Det er samtidigt tydeligt, at de
unge, jeg talte med, har en oplevelse af at vælge
landet til og gerne vil fortælle om alt det positive,
de synes, der er forbundet med livet på landet.
At de sætter pris på naturen, pladsen, roen og
det tætte landsbyfællesskab – og at dette selvfølgelig også indebærer, at man som ung skal
have mulighed for at søge afsides for at prøve
grænser af.

Foto: Papaioannou Kostas, Unsplash
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Man kan diskutere, hvor hensigtsmæssigt det
er, at de unge mænd, jeg talte med, mødes og
ryger hash og drikker alkohol. Men som de selv
fortæller, handler det i høj grad om at have nogle steder, hvor de kan være sig selv og mødes
med jævnaldrende. I den forbindelse spurgte jeg
dem om, hvilke aktiviteter og tilbud de godt kunne tænke sig at have i deres lokalområder. En af
de unge fortalte her, at det er ærgerligt, at ungdomsklubben ikke er et tilbud til unge over 18 år,
og en anden efterspurgte, at kommunen i stedet
for sportshaller også nogle gange investerede i
et værksted, hvor man som ung kan mødes og
skrue på en motor med vennerne. En tredje ung
foreslog, at der blev bygget en racerbane med
mulighed for at kunne give den gas og skeje ud
med fart og motor. Så hvis man skal bruge deres oplevelser og erfaringer til noget konstruktivt
i målet om at engagere unge i de små byer og
skabe rum for dem, så de føler sig inkluderede,
kan man trække på perspektiver som disse, som
de unge selv nævner omkring behovet for fristeder eller blot steder, hvor de kan være sig selv,
mødes med jævnaldrende og blive rummet.
Referencer:

1) Antonsich, Marco 2010: “Searching for Belonging—
An Analytical Framework”, Geography Compass 4:644–59.
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Jeg skrev speciale
på universitetet om
terapeutisk brug af
ayahuasca i Danmark
og valgte at prøve det
på egen krop
STOF NR. 41 / FORÅR 2022

86

Lukas Gaarden er snarligt
færdiguddannet psykolog fra Aarhus
Universitet

Som kandidatstuderende på psykologistudiet på Aarhus Universitet valgte jeg at
skrive speciale om den terapeutiske brug af ayahuasca i Danmark. Efter at have
interviewet ayahuasca-brugere om deres oplevelser besluttede jeg senere selv at
prøve stoffet. Dette til trods for at brugen af ayahuasca potentielt er ulovligt.
AF LUKAS GAARDEN

Ayahuasca-praksissen bevægede sig først fra
mindre befolkningsgruppers hjemsteder i regnskoven ud til de større sydamerikanske byer.
Derefter krydsede den psykedeliske bryg Atlanterhavet, hvor mennesker i flere europæiske
lande har taget drikken til sig og bruger den i
selvterapeutiske ceremonier bag lukkede døre.
Dette finder også sted i Danmark, hvor mennesker med lyst til at prøve ayahuasca kan tage af
sted på dét, der kaldes en ’ayahuasca-retræte’.
En ayahuasca-retræte er et ophold af flere dages varighed, hvor der drikkes ayahuasca én
eller flere gange. Dertil kan forskellige kropsog psykoterapeutiske øvelser indgå i programmet. Retræterne findes forskellige steder i det
danske land, og de ledes af såkaldte facilitatorer, som leder ceremonierne, hvor ayahuasca
drikkes med et terapeutisk formål for øje. Disse facilitatorer kan have gennemgået månedlange kurser i brugen af ayahuasca i Sydamerika,

og måske har de også en psykoterapeutisk baggrund. Der kan også findes uerfarne amatørfacilitatorer, hvis gode intentioner desværre overgår
deres terapeutiske erfaring. Fælles for facilitatorerne samt de hjælpere, der også er til stede, er,
at de har personlig erfaring med brugen af ayahuasca. På de danske retræter er der som oftest
op til tyve deltagere til stede. Det er på én af disse danske ayahuasca-retræter, at denne artikel
tager sit udgangspunkt, fordi jeg traf den beslutning, at jeg selv ville prøve at drikke ayahuasca,
efter jeg havde skrevet psykologisk speciale
om ayahuasca-brug i Danmark. Jeg ville undersøge ayahuascas terapeutiske potentiale på
egen krop. Dette til trods for at ayahuasca-brug i
værste fald er ulovligt og i bedste fald befinder sig
i en juridisk gråzone. Ayahuasca står ikke nævnt
på listen over illegale stoffer i loven om euforiserende stoffer. Det gør DMT (dimethyltryptamine)
til gengæld, og dette er det primære psykoaktive stof, som udvindes af den førnævnte chacruna-plante. Grundet denne juridiske status foregår brugen af ayahuasca til dels i smug og væk
fra det offentliges søgelys. Og det var der, jeg nu
også befandt mig.
Terapeutisk potentiale og juridiske
overvejelser
I 2008 udgav læger fra det amerikanske Johns
Hopkins Universitet en videnskabelig artikel
om de psykologiske effekter af det psykedeliske stof psilocybin – et stof, som i en dansk
kontekst kendes fra svampen Spids Nøgenhat.
Flere end halvdelen af de forsøgspersoner, der
havde indtaget de psykedeliske svampe, omtalte
denne psykedeliske oplevelse som én af deres
livs mest personligt og spirituelt meningsfulde
oplevelser (1) – og dette udtalte de 14 måneder
efter, de havde gennemgået denne oplevelse.
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Dybt inde i Amazonas slynger en lianplante sig
rundt om træernes stammer i det fugtige regnskovsklima. Lianplantens navn er Banisteriopsis
caapi, og den udgør halvdelen af ingredienserne
til en psykedelisk bryg, som er blevet drukket af
sydamerikanske befolkningsgrupper i flere århundreder. Lianplanten koges sammen med den
blomstrende chacruna-plante i flere timer. Slutresultatet er ayahuasca, det sydamerikanske
psykedeliske stof, hvis peruvianske navn kan
oversættes til sjælens lian. Blandt de sydamerikanske indfødte kulturer er ayahuasca blevet
drukket af medicinkvinder og -mænd, hvilket
ifølge dem har givet dem evner til at kommunikere med ånder, dyr og planter. I dag drikkes
ayahuasca også med et terapeutisk formål ud fra
den idé, at bryggen kan rense ud i selve menneskets sind.

87

Det var perspektiver på psykedeliske oplevelser
som dette, der førte mig til at dykke ned i danskeres ayahuasca-brug i mit psykologiske speciale.
Jeg interviewede fire ayahuasca-brugere og én
facilitator med et fokus på deres oplevelser med
ayahuasca. Én af ayahuasca-brugerne kaldet Sissel (alle navne er anonymiserede) fortalte meget
opløftet omkring de positive effekter, hun havde
oplevet ved at drikke ayahuasca:
”Jeg er ikke ked af det længere. Jeg har fået meget
mere mod på livet og meget mere lyst til livet og
meget mere glæde i livet og meget mere fred i mit
sind. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget bedre
mit liv er nu.”
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Flere af ayahuasca-brugerne gav udtryk for et
lignende synspunkt. Beskrivelser som disse tydeliggjorde, hvorfor nogle danskere bryder loven for
at drikke ayahuasca. Den ceremonielle brug af
ayahuasca i Danmark foregår som nævnt nemlig i
en juridisk gråzone. Når danskere vender sig mod
ayahuasca for at arbejde terapeutisk med sig selv,
så er det på trods af stoffets juridiske status. Jeg
var klar over, at det samme ville gælde mig, hvis
jeg valgte at deltage i en ayahuasca-retræte.
Jeg var bekymret for, hvorvidt det at deltage på
en ayahuasca-retræte og sidenhen være åben
omkring dette, fx her i denne artikel, ville have
konsekvenser for mine fremtidige jobmuligheder.
Som snarligt nyuddannet står jeg selv i grænselandet mellem universitetet og arbejdsmarkedet,
og snart vil jeg selv søge psykologstillinger bl.a.
indenfor rusmiddelfeltet. Kan jeg arbejde i rusmiddelfeltet, hvis jeg selv har brugt ulovlige stoffer?
Vil potentielle kollegaer slå mit stofbrug i hartkorn
med de problematiske stofbrug? Det er naturligvis en mulighed at holde psykedeliske erfaringer
som min egen i det skjulte. Men jeg ønsker ikke
at skulle hemmeligholde dette aspekt af mine erfaringer. Jeg ønsker endnu mindre at bidrage til
en stigmatisering af stofbrug helt generelt. Den
amerikanske psykolog og rusmiddelforsker Carl
Hart skriver i sin bog ’Drug Use for Grown-Ups’,
at én af de bidragende faktorer til stigmatisering
af stofbrugere er, at ’velfungerende’ stofbrugere
holder deres stofbrug hemmeligt, fx hvis de bruger det terapeutisk og/eller ikke har et problematisk forbrug. Når velfungerende stofbrugere
bliver ’usynlige’ i samfundet, bliver de synligt
dårligt fungerende stofbrugere repræsentative
for virkeligheden. Som modspil til dette vil jeg
derfor gerne berette om min egen oplevelse med
ayahuasca.

Rejsen ind i det indre
Efter ankomsten til ayahuasca-retræten et sted
i Danmark er vi 20 såkaldt ’rejsende’, som bliver
bedt om at fordele os på madrasser i ceremonirummet. Sorte gardiner hænger fra loftet ned til
gulvet og indkapsler rummet, som vi skal bruge
de næste 10 timer i. Én efter én rejser vi os op, så
en af de fem hjælpere kan lede røg fra et glødende
stykke peruviansk træ rundt om vores kroppe.
Røgen skal tjene en åndelig beskyttende funktion i vores kommende ayahuasca-rejse. En facilitator skænker ayahuasca, der er blevet brygget
på stedet indenfor det sidste døgn, op i ét glas
ad gangen, som vi rejsende henter med ned til
madrassen. ’God rejse’, hvisker facilitatoren, da
jeg tager glasset i hånden, som jeg kort tid efter
tømmer. Smagen forekommer mig besk og minder om syrnet mælk. Jeg lægger mig ned på madrassen og tager min tildelte sovemaske på. Jeg
lytter til de peruvianske ayahuasca-sange, som
facilitatorerne synger. Jeg vender min opmærksomhed indad og er både nervøs og nysgerrig
på, hvad jeg mon nu skal opleve.
Nysgerrigheden aftager hurtigt til fordel for nervøsiteten. Jeg har det varmt og ubehageligt,
og jeg får lyst til at flygte fra, hvad end det er,
jeg har i vente. Jeg vil hjem til min søn og min
forlovede, men ved at drikke glassets indhold er jeg steget på et tog, som ikke stopper,
før det er nået til endestationen. Jeg indser
lige så stille, at jeg må acceptere tingenes tilstand og affinde mig med, at denne madras
er min base de næste mange timer. Denne accept af situationen dulmer mine frygtsomme
følelser. Min vejrtrækning bliver rolig. Mit hoved
begynder anstrengelsesløst at dreje fra side til
side som et pendul, og mine hænder danser
ligeså – bevægelsen fortsætter i flere timer.
Min rejse ind i mit indre er visionsløs. Jeg ser ingen spektakulære billeder foran mig. I stedet oplever jeg, at mine tanker bliver dirigeret for mig.
Jeg oplever, at mine frygtsomme følelser bølger
op flere gange. På et tidspunkt kan jeg lugte det
brændende peruvianske træ, samtidigt med at
en anden rejsende højlydt græder og beder om,
at rejsen snart slutter. Frygten strømmer igennem mig, og jeg frygter, at jeg skal til at opleve at
blive brændt i levende live. Jeg mærker varmen
i min hud, og jeg sveder. Jeg er skrækslagen for,
hvad der venter mig, indtil det går op for mig, at
jeg ikke mærker mig selv brænde – jeg mærker
kun følelsen af frygt for at brænde. Hen over de
næste timer viser flere oplevelser som dette mig,

at det nærmere er selve frygten som følelse, der
har en konsekvens for mig, og ikke dét, jeg faktisk frygter. Denne samme bølge af frygt, katastrofetanker og efterfølgende indsigt og afslapning gentager sig flere gange. Jeg har en klar
oplevelse af, at mine tanker bliver dirigeret, og
der er noget, jeg skal lære af denne oplevelse.
Effekten er aftaget, 8 timer efter jeg drak mit glas
med ayahuasca. Jeg er både fysisk og psykisk
udmattet efter min lange rejse.
Fejlslagne forventninger
Fortællingerne om andre menneskers rejser ind i
deres indre, som jeg hørte i forbindelse med mit
speciale, var dét, der først motiverede mig til selv
at drikke ayahuasca. Det viste sig dog, at min rejse afveg fra det, deltagerne i mit speciale havde
oplevet. Jeg havde særligt to forventninger, som
ikke blev indfriet: forventninger om at få ’visioner’
og forventninger om at opnå terapeutiske effekter.

Jeg har ikke nogen forklaring på hvorfor vores
terapeutiske oplevelser har været så forskellige.
Måske handlede det om forventningerne forud
for ceremonien, måske bearbejdede vi oplevelserne forskelligt. Jeg kan i hvert fald ikke selv
berette om en egentlig terapeutisk effekt ved at
drikke ayahuasca på én retræte. Men det ser dog
ud til, at flere danskere bevæger sig ud i denne juridiske og terapeutiske gråzone, hvorfor jeg
kun kan opfordre til flere videnskabelige undersøgelser af brugen af ayahuasca.
Referencer:

(1) R. R. Griffiths, W. A. Richards, M. W. Johnson,
U. D. McCann & R. Jesse (2008). Mystical-type
experiences occasioned by psilocybin mediate
the attribution of personal meaning and spiritual significance
14 months later.
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Deltagerne i mit speciale oplevede visioner i varierende grader under deres påvirkning. Disse
rangerede fra farverige kalejdoskopiske visioner
af geometriske mønstre i den milde ende til langvarige visuelle fortællinger, som var centrale dele
af ayahuasca-rejsen. Deltageren Samuel fortalte, hvordan han oplevede sig selv som en tiger,
der var lænket til en kæde, der kun tillod ham at
gå rundt i ring om sig selv. Under sin rejse måtte
han skubbe lænken over hovedet, hvilket skabte
en følelsesmæssig forløsning for ham. Dette står
i kontrast til min visionsløse oplevelse. Jeg var
spændt og nervøs for, hvilken film ville udfolde
sig i mit synsfelt. Jeg fik dog kun den mørke inderside af mine øjenlåg at se på rejsen. Manglen på visionerne spillede dog ingen rolle. Min
egen tanke- og følevirksomhed holdt mig rigeligt
beskæftiget undervejs gennem de timelange
ceremonier.

aftog. Rejserne fortsatte ud ad ceremonisalen
og hjem og skabte en terapeutisk effekt i deltagernes hverdagsliv. Men en direkte terapeutisk
effekt var fraværende i mit tilfælde. Jeg oplevede
ikke, at mit liv var forandret, da jeg forlod retræten og vendte tilbage til mit hjem og hverdag. Jeg
havde fået indsigt i mine følelsers greb om mig,
og jeg forstod, at jeg kunne regulere disse følelser, men denne forståelse forblev intellektuel for
mig. Jeg forbedrede ikke mit liv ved at drikke
ayahuasca, selvom det nok var dét, jeg havde
forventet – eller i hvert fald håbet. Min oplevelse
var ikke uden betydning, men den var slet ikke
det quickfix, som jeg havde forhåbning om. Den
var blot ét skridt på en lang, terapeutisk vej.

Samuel fortalte mig om de positive effekter, hans
ayahuasca-rejse havde medført:
”Jeg er simpelthen bare blevet mere ærlig. Ærlig
med mig selv. Og i den forbindelse ærlig med alle
mennesker, som jeg taler med. Forskellen fra før
og efter er uforholdsmæssigt stor.”
Samuel oplevede, at rejsen skabte fundamentale
forandringer i hans liv. Ligeså fortalte den førnævnte deltager Sissel, at hun dårligt kunne italesætte, hvor meget bedre hendes liv var blevet.
Ayahuasca-brugernes rejse sluttede tydeligvis
ikke på madrasserne, hvor ayahuasca-effekterne
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”Vi hjælper det
enkelte barn med
at blive set, hørt og
forstået”
STOF NR. 41 / FORÅR 2022

Vivien Abrahamsen
– børne- og ungebehandler ved Fonden Novavi

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.

forælder i at give barnet den udviklingsstøtte,
som er nødvendig for at mestre de konsekvenser, alkoholproblemet har i barnets liv. Målet er
at medvirke til at skabe en støttende og kompenserende relation mellem barnet og den ædru forælder,” fortæller Vivien Abrahamsen om sit daglige arbejde.
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”Vivien er en utrættelig stemme for børn og unge,
der er vokset op i familier med alkohol- og stofproblematikker […] Hun er et fagligt fyrtårn i forhold til metodeudvikling og implementering og
har derudover en helt meget væsentlig direkte
betydning for de børn og unge og familier, hun
behandler. Vivien vender aldrig ryggen til en
debat eller diskussion, der kan skabe viden og
bedre behandling for målgruppen, og hun bruger
ufattelige mængder kræfter på at sikre, at denne
viden gennemsyrer hele organisationen (Fonden
Novavi, red.), lige så vel som hun taler sagen i offentligheden på konferencer både nationalt som
internationalt, i politiske fora etc.”
Bl.a. sådan og med mange andre lige så flotte
ord beskrev Sidsel Kerstine Due, som er udviklings- og direktionskonsulent ved Fonden
Novavi, sin kollega børne- og ungebehandler
Vivien Abrahamsen, da hun nominerede Vivien
til at blive portrætteret som ildsjæl i STOF. Vivien Abrahamsen arbejder hos Fonden Novavi,
hvor hun indtil 2016 var alkoholbehandler og
pårørendebehandler, men nu primært arbejder
med behandling af 0-25-årige børn fra familier
med alkoholproblemer – og først og fremmest de
5-16-årige, hvis forældre ikke længere indtager
rusmidler.
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”Vi hjælper det enkelte barn med at blive set, hørt
og forstået af den ædru forælder på en for barnet relevant måde. Samtidigt støtter vi den ædru

Udover arbejdet med børnene bruger hun
også tid og engagement på at uddanne internt
behandlingspersonale
til
såkaldte
VBA’ere. VBA står for ’Voksne Børn af Alkoholafhængige’, og Vivien Abrahamsen har netop
modtaget penge fra TrygFonden til de næste to
år at lave VBA-grupper for 25-52-årige børn af
forældre med alkoholproblemer. Sidst, men ikke
mindst, udvikler Vivien også kurser og workshops for VBA’ere, der har børn, da VBA’ere kan
opleve problemer med at spejle og anerkende
deres børns følelser. Og på samme måde kan
det også være vanskeligt for VBA’ere at indgå i
meningsfulde relationer med andre voksne, så
det laver Vivien Abrahamsen også kurser i.
Og netop brugen af ’ufattelige mængder af
kræfter’, som Vivien Abrahamsens kollega
Sidsel Kerstine Due beskrev, kan man tydeligt
fornemme i det engagement og den passion,
som Vivien Abrahamsen også udstråler, når
hun taler om sit arbejde i Fonden Novavi, som
er en nonprofitfond, som gennem 60 år har arbejdet med stof- og alkoholbehandling.
”Jeg læste oprindeligt religionshistorie på Aarhus
Universitet, men jeg tog en måned fri for at tage
på Den Røde Højskole. Her mødte jeg en person, som foreslog, jeg skulle være vikar på en
døgninstitution for stofmisbrugere. Det udviklede
sig, og ja, så kom jeg aldrig tilbage på universitetet,” fortæller Vivien Abrahamsen og uddyber,
at efter en del år med arbejde på forskellige døgninstitutioner, bl.a. som leder, fik hun pludselig
behov for at lave noget andet.
”En aften kom jeg hjem til min mand og sagde,
at nu tror jeg, at jeg har gjort mit indenfor dette
område, og jeg husker, at han straks sagde, at
der var en stilling i Blå Kors. Jeg husker, at jeg
tænkte: ”Drikkende klienter, det er da for andre
… ikke for mig”,” fortæller Vivien Abrahamsen og
fortsætter:
”Men det endte med at blive det vigtigste skifte i
mit faglige liv, for min interesse for arbejdet specifikt med alkohol- og afhængighedsbehandling

tog for alvor fart her, da jeg kom ind i et miljø,
der uanset metoder – gestaltterapi, systemisk
terapi og trinarbejde – havde ’rusen i midten’,
altså fokus på rusen som det styrende i behandlingen. Her fik jeg en bevidsthed om, hvad der
egentlig foregik hjemme hos den drikkende, fx ift.
konsekvenser for børnene. Senere kom jeg så
til Novavi, hvor vi har en egenudviklet VBA-behandling, som i forskning viser signifikant bedring for voksne børn og pårørende fra familier
med rusmiddelproblemer.”

”Vi anerkender barndommens overlevelsesstrategier og undersøger, om VBA’eren stadig
som voksen bruger samme overlevelsesstrategi i sit voksne liv i andre sammenhænge, som
måske ikke er hensigtsmæssige hverken for
vedkommende selv eller andre,” fortæller Vivien Abrahamsen og understreger:
”Det vigtigste for mig har været at udvikle en
mere målrettet behandlingsform, som giver den

Vivien Abrahamsen brænder for at skabe mere
oplysning og viden og i særlig høj grad også flere tilbud til både børn og unge i familier med
rusmiddelproblemer, men også til de mennesker, der nu er voksne, men som er vokset op
med en eller begge forældre med rusmiddelproblemer.
”Jeg oplever, at man på rusmiddelområdet har
det med at fokusere meget på den person, der
drikker eller indtager stof, og at det primært er
løsninger for den person, der er i fokus. Det inddrages ikke i den overordnede behandling, at
rusen har konsekvenser for mere end den ene
person,” siger Vivien Abrahamsen og fortæller,
at hun i fremtiden gerne vil udvikle VBA-behandling til ikke kun at være for VBA’eren med partner, men også til at kunne rumme, hvis partneren
også selv er VBA’er, for det kræver ifølge Vivien
et andet koncept, end der findes i dag. Og så har
hun en særlig drøm:
”Jeg har en drøm om, at man vil implementere
VBA-behandling i fængslerne for de indsatte, der
er vokset op i familier med rusmiddelproblemer,
eller i hvert fald tilbyde VBA-behandling til dem
ved løsladelse. Et sådant tilbud vil give så god
mening i forhold til at kvalificere dem bedre til
at kunne varetage forældreskab, indgå ligeværdigt i parforhold og bedre mærke, hvad de har
’brug for’, i stedet for hvad de ’lige umiddelbart
føler lyst til’. Det at blive i stand til at tage kvalificerede valg, hvor man ved, hvad man tænker,
hvordan man har det med det, og så kan handle
i overensstemmelse hermed, er noget, som alle
fortjener at lære at kunne.”
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Vivien Abrahamsen fortæller, at helt konkret
arbejder hun med VBA-behandling på den måde,
at hun og hendes kolleger starter med psykoedukation (uddannelse i at forstå egen/andres afhængighed) i rusens konsekvenser for alle, den
berører. Det vil sige både for den, der har rusmiddelproblemer, men også for de pårørende. Derudover er der også fokus på at lære VBA’eren,
dvs. det voksne barn af en alkoholafhængig, i
behandling at kunne se på sine forældre, som
de var under opvæksten, og forstå, hvad der var
’unormalt’ – dvs. hvordan en beruset forælder
opfører sig – og hvad der er ’normalt’ – dvs. hvordan en ansvarlig/ædru forælder bør opføre sig.
På den måde lærer VBA’eren at forstå, at den
vrede og skam, som han eller hun kan have i sig
over sin forælders adfærd i barndommen, kan
rettes mod fuldskaben og den uhensigtsmæssige måde, alkohol påvirkede forælderens adfærd
på. Mens den kærlighed, som børnene jo også
føler til deres forældre – og dermed også ofte
føler ambivalens ved, fordi de også føler vreden
og skammen – også kan få plads, netop ved at
VBA’eren lærer at forstå, at det ikke var forælderens skyld eller bevidste handlinger, der gjorde udslaget, men at det var alkoholen, der var
flyttet ind i familien. Og sidst, men ikke mindst,
arbejdes der med voldsproblematikker baseret
på psykolog Per Isdals beskrivelser af fem typer
vold – fysisk, psykisk, materiel, seksuel og latent
– ift. om man har oplevet nogle af disse voldstyper, og hvilke konsekvenser der har været heraf.

enkelte VBA’er mulighed for at kunne identificere
grundfølelser. VBA’ere mangler ofte ”svar” på
”følelsesspørgsmål”, man har i sig selv. Manglende evne til fx at kunne mærke grundfølelser
resulterer i manglende egenomsorg og det at
kunne mærke, når noget ikke er sundt for én. Og
som behandler har jeg fundet ud af, at selvom
det for VBA’eren kan være rigtig svært at sige fra,
så kan det ofte være endnu sværere at sige til.
Dvs. at kunne være nærværende og at forpligte
sig. Så der arbejder vi meget med, at det ikke
kun er nok at kunne mærke og vide. Man skal
også kunne omsætte til at handle og at gøre. Og
så vigtigst af alt: at kunne arbejde med sin egen
skam – også den fra barndommen – uden at blive låst i skamfuldhed og lade det præge hele sit
voksne liv.”
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Nyt fra Center for
Rusmiddelforsking
Formidlingsdagen 2022 holdes i juni – og skifter navn!
Center for Rusmiddelforsknings årlige konference ’Formidlingsdagen’ skifter navn og vil fremover
hedde:
Rusmidler, mennesker og samfund
- Viden fra Center for Rusmiddelforskning
Konferencen afholdes som vanligt i juni, helt præcist tirsdag d. 14. juni 2022. Her får du en hel
dag med oplæg fra vores forskere, som deler den nyeste samfundsvidenskabelige viden om
rusmidler, forbrug, behandling, forebyggelse og politik.
Konferencen er målrettet alle, der arbejder på rusmiddelområdet som fx rusmiddelbehandler,
socialrådgiver, politibetjent, læge, psykolog, forsker eller andet, men andre interesserede er
også velkomne.
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Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 14. juni 2022, og følg med i nyt om konferencen ’Rusmidler,
mennesker og samfund’ på Facebook ved at følge profilen ’Rusmiddelforskning’ eller via vores
hjemmeside www.rusmiddelforskning.dk. Du kan også holde dig orienteret gennem vores
nyhedsmail. Find tilmelding på rusmiddelforskning.dk.

Forskningsprojekt undersøger indsats til de ældste elever i folkeskolen
med fokus på bl.a. at reducere alkoholbrug
Center for Rusmiddelforskning undersøger en ny indsats, som vil støtte unge i at tage
beslutninger, der er meningsfulde for dem, styrker deres trivsel og sundhed og kan gøre en positiv
forskel for deres omverden. Fokus vil her bl.a. være på de unges alkoholbrug.
Indsatsen er baseret på hjerneforskning og fokuserer på de unges styrker. I løbet af 2022 afprøves
indsatsen på en skole i Region Midtjylland og videreudvikles med inddragelse af eleverne.

Ny metode undersøges til at hjælpe unge med
rusmiddelproblemer og psykisk sårbarhed
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Yngre mennesker (18-30 år) med rusmiddelproblemer har ofte også symptomer på angst og
depression, som kan være med til at fastholde de unge i rusmiddelforbrug. Et nyt projekt fra
Center for Rusmiddelforskning i samarbejde med Gladsaxe Kommune undersøger, om et nyt
psykoedukationsforløb – også kaldet patientundervisning – kan ruste de unge til bedre at forstå
samspillet mellem følelser og rusmiddelproblemer og på den måde øge deres evne til at udvise
selvomsorg og engagere sig i rusmiddelbehandling.

Nyt projekt om psykedeliske stoffer bygger på samarbejde mellem
forskning og praksis
Center for Rusmiddelforskning undersøger i samarbejde med Ungecentret i Aarhus Kommune,
hvordan unges brug af psykedeliske stoffer påvirkes af internettets positive beretninger
om stoffernes potentiale for selvudvikling og behandling. Projektet har også fokus på
psykiske problemer efter psykedelisk stofbrug, og hvordan unge får hjælp via kommunal
rusmiddelbehandling eller private terapeuter. Projektet udvikler og afprøver digital forebyggelse
samt tilpasning af behandling i kommunalt regi.

Nyt forskningsnetværk skal undersøge sammen-hænge mellem
alkoholberuselse og seksuelle krænkelser i nattelivet i fem nordiske lande
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Gennem et samarbejde mellem forskere og praktikere i Danmark, Sverige, Norge, Finland
og Island vil et nyt netværk undersøge og sammenligne eksisterende viden om sexchikane
og seksuelle overgreb i nattelivet blandt unge mellem 18 og 25 år. Samarbejdet skal skabe et
overblik over nordiske sammenhænge mellem alkoholberuselse og seksuelle krænkelser samt
undersøge evt. nationale forskelle på området. Organisationer som Sex & Samfund, RFSU
(Riksförbundet För Sexuell Upplysning) og Sex og Politikk er også med i netværket.

Nyt ph.d.-projekt undersøger, hvordan unge bliver involveret i salg af
illegale stoffer via sociale medier
I de senere år er dele af det illegale stofsalgsmarked rykket ind på de sociale medier som
Snapchat, Instagram og Facebook. Forskere er bekymret for, om denne udvikling vil betyde, at
flere unge vil begynde at sælge illegale stoffer på grund af den nemme tilgængelighed, som de
sociale medier tilbyder. Et nyt ph.d.-projekt vil derfor blandt andet undersøge, hvordan de unge,
der sælger illegale stoffer på sociale medier, bliver involveret heri.
Ph.d.-studerende Nina Korshøj søger unge i alderen 15-30, der har erfaring med at sælge illegale
stoffer på sociale medier, til at blive interviewet til projektet. Alle interviews foregår fortroligt og
anonymt. Kontakt Nina på mail: ntk.crf@psy.au.dk eller på WickR: CRFntk

Ny håndbog om udsatte grønlændere
I november 2021 afholdt Center for Rusmiddelforskning konferencen ‘Udsatte grønlændere:
Hverdagsliv, vold og fællesskaber’ som afslutning på et forskningsprojekt af næsten samme navn.
Samtidig blev der udgivet en håndbog for fagfolk, der arbejder med socialt udsatte grønlændere.
Download håndbogen gratis på www.rusmiddelforskning.dk
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Du kom med alt det der var dig
og sprængte hver en spærret vej
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!

Vorherre selv bød ind til fest
og kyssed hver benovet gæst
i kærlighedens sale
med øjne, undrende og blå
vi bare så og så og så
og slugte livets tale:

Jeg stormed ud og købte øl
ja, vintrens gamle, stive føl
fór ud på grønne enge
og du blev varm og lys – og fuld
og håret var det pure guld
som solen – skjult for længe.

At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheden er og blir
og hvad end hele verden si’r,
så har den vore hjerter.

Og blomster åbned sig og så
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god
og du blev smuk og fuld af mod
så smuk, jeg måtte græde.

Tekst: Jens Rosendal, 1981
Musik: Per Warming, 1987

Ønsker du at abonnere på STOF?

Så send mail til stof@crf.au.dk
Bladet udkommer tre gange om året, og abonnementet er gratis.
OBS. Hvis du som abonnent flytter til en ny adresse, så er det vigtigt, at du meddeler det til os på stof@crf.au.dk,
da din adresse ikke automatisk bliver opdateret hos os. Dette gælder også,
hvis du modtager STOF på din arbejdsplads og skifter job.
Idéer og forslag til nye artikler er også altid meget velkomne. Skriv til stof@crf.au.dk Hvis du ikke selv ønsker
at skrive en artikel, men måske har faglige spørgsmål eller emner, du ønsker at foreslå os at skrive om i STOF,
så hører vi også meget gerne fra dig.
Læs mere på www.rusmiddelforskning.dk/stof

