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praktikere. Artikler i bladet dækker derfor ikke nødvendigvis redaktionens eller Center for Rusmiddel-
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måske har faglige spørgsmål eller emner, du ønsker 
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meget gerne fra dig.

Læs mere på www.rusmiddelforskning.dk/stof 
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Forord

AF KARINA LUISE ANDERSEN 
 
 
Naloxon og stofindtagelsesrum i 
Vejle: Forebyggelse af skader og 
dødsfald hos stofbrugere er på den 
lokalpolitiske dagsorden

I Vejle Kommune har man valgt at indføre både 
stofindtagelsesrum og livreddende kurser blandt 
stofbrugere for at forebygge og reducere skader 
og dødsfald forårsaget af overdoser. Det har 
været en prioritet på den lokalpolitiske dagsorden 
at øge trygheden for byens stofbrugere samt 
borgere generelt.
 
AF CAMILLA FELTENDAHL, ESBEN HOUBORG OG 
VIBEKE ASMUSSEN FRANK 
 
 
 
Unge søger information om 
psykedeliske stoffer på internettet, 
hvor en overvejende positiv 
holdning til stofferne dominerer

Interessen for at bruge psykedeliske stoffer 
blandt unge stiger. En del unge finder viden 
og råd om stofferne på internettet for at undgå 
skader, men de anbefalinger, de finder online, 
er ofte forskelligartede og kan være svære at 
navigere i, især for sårbare unge.
 
AF MARGIT ANNE PETERSEN, SØREN HOLM,  
OSKAR ENGHOFF OG MORTEN HESSE
 
 
 
Rusmidler spiller en rolle for  
nogle unge, der sugardater.  
De efterspørger fordomsfri hjælp

Der mangler viden om unge, der sugardater, 
og om, hvilken rolle rusmidler spiller i deres 
tilværelse med sugardating. Derfor undersøger 
Center for Rusmiddelforskning sammenhængen 
mellem rusmidler, afhængighed og sugardating 
med fokus på, hvilken hjælp der bedst egner sig 
til de unge, der fx sugardater i bytte for rusmidler 
 
AF JEANETT BJØNNESS OG  
MARIE HØJLUND BRÆMER

Tager man mest amfetamin  
i provinsen?  
Følg de nyeste tal fra 
den danske stofovervågning

I rapporten ”Narkotika på Gadeplan” får du et 
overblik over de ulovlige stoffer, som politiet 
hvert år beslaglægger i Danmark. Du kan læse, 
hvordan kvaliteten af stofferne udvikler sig, og se 
de geografiske forskelle. Hvis du løbende vil holde 
dig opdateret, viser en ny hjemmeside aktuelle tal 
og fakta
 
AF CHRISTIAN LINDHOLST OG KARI GRASAASEN 
 
 
 
KENDTE LIV:  
INTERVIEW MED THOMAS BO LARSEN 

”Jeg er jo vokset op som én af 
 dem, jeg kalder ’the lost boys’  
– de fortabte drenge fra alkoholise-
rede hjem”

I filmen ’Druk’ spiller skuespiller Thomas Bo Larsen 
en mand, der dør som konsekvens af sit store 
alkoholforbrug. I virkelighedens verden gik det 
heldigvis anderledes for Thomas Bo Larsen selv, 
som for otte år siden stoppede med det forbrug af 
alkohol, kokain og benzodiazepiner, som havde 
præget det meste af hans voksne liv. 
 
AF KARINA LUISE ANDERSEN 
 
 
 
ESSAY: 

Tankestrøm fra afdelingen
AF SIDSEL ANA WELDEN 
 
 
 

Seksuelt samtykke kan være svært 
at kommunikere for unge. Alkohol 
og køn spiller en rolle

Unge er vant til at tale om seksuelt samtykke og 
har nogle klare idéer om, hvad samtykke betyder, 
og hvordan det kommunikeres. Men derfor er 
samtykke alligevel ikke altid ”nemt” eller føles 
som et frit valg, fordi mange faktorer, bl.a. alkohol 
og køn, komplicerer situationen. Og nogle gange 
ender det så slemt som voldtægt. 
 
AF EVANGELIA KOUSOUNADI KNOUNTSEN
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Alkohol er med til at komplicere 
unge mænds forståelse af egne og 
andres seksuelle grænser 

Alkoholberuselse og seksuelle krænkelser blandt 
unge hænger ofte sammen, og selvom det oftest 
er unge kvinder, der udsættes for seksuelle 
krænkelser i nattelivet, oplever unge mænd også 
uklare grænser og ubehagelige hændelser i 
nattelivet. 
 
AF MARGIT ANNE PETERSEN, SOFIE BORUP,  
SIDSEL SCHRØDER, ALEXANDRA BOGREN OG  
GEOFFREY HUNT 
 
 
 

Substitutionsbehandling på 
gadeplan giver større lighed i 
behandling for socialt udsatte 
stofbrugere 
 
Socialt udsatte stofbrugere, som modtager 
substitutionsmedicin for deres afhængighed, har 
ofte svært ved at håndtere de krav, der stilles for 
udlevering af medicinen, fx stabilt fremmøde. 
Rusmiddelbehandling København har derfor 
etableret fremskudt substitutionsbehandling, 
hvor stofbrugerne bliver mødt på deres egne 
præmisser. 
 
AF SIV SCHJØLL BERGE 
 
 
 

Behandling med lægeordineret 
heroin er en succes, men mangler 
udviklingsperspektiver og politisk 
interesse 
 
Behandling med lægeordineret heroin 
(diacetylmorphin) har eksisteret i Danmark 
siden 2010. Der er argumenter for og imod, at 
behandlingen skal udvikles og udvides med fx en 
tag-hjem-ordning, men der er mange dilemmaer 
samt hensyn at tage, både til stofbrugerne og 
samfundet. 
 
AF SARAH HANSEN 
 
 
 

To frivillige mentorer hjalp  
Mikkel med at starte livet helt  
forfra efter fængslet

Røde Kors’ mentorordning hjælper tidligere 
indsatte med at finde deres ben i livet uden for 
fængslet. Mentorerne gavner også samfundet 
økonomisk, påpeger professor, som har 
undersøgt ordningen.

AF LISE MØLLER SCHILDER

PÅ EGEN KROP OG SJÆL -   
rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv: 

Smerten og skammen dominerede 
hendes liv 
 
Da Karima Bouylud gik i skole, ville hun være li-
gesom de andre i klassen. Det vil hun stadigvæk, 
og derfor drikker hun alkohol en gang imellem, 
også selvom hun tidligere havde et misbrug. 
Trods 10 år fri af misbruget er det dog fortsat 
tvingende nødvendigt for hende at holde styr på 
genstandene og ikke blive alt for fuld. I hvert fald 
hvis hun vil holde selvhadet på afstand. 
 
AF MARIANNE BÆKBØL 
 
 
 

Fuck-hjerne-bjørnen får  
Williams far til at spise piller 
 
I ’Dit Rum’ i Glostrup kan børn op til og med 15 år 
få hjælp til at tale om, at mor eller far drikker for 
meget eller tager stoffer. Selv helt små børn har 
gavn af at få kendskab til familiens rusmiddelpro-
blemer – i børnehøjde. Foreløbigt har flere end 
400 børn og deres familier fået hjælp.

 
AF METTE DAMGAARD SØRENSEN
 
 
 
Det sociale frikort giver udsatte 
mennesker mere frihed til at  
kunne vælge selv 
 
Det sociale frikort, som giver udsatte mennesker 
mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om 
året uden at blive trukket i offentlige ydelser, har 
eksisteret siden 2019. ’Socialt Frikort Vesterbro’ 
har arbejdet med at udfolde frikortet i praksis,  
og de første år har givet mange erfaringer. 

 
AF JONATHAN KJÆR JENSEN
 
 
ILDSJÆLENE: 

”I må godt kalde mig en kliché, når 
jeg siger, at jeg brænder for at gøre 
en forskel for mennesker, der er 
blevet afhængige af alkohol”

Connie Mørck – udviklingssygeplejerske ved 
Fonden Novavi
’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 rusmid-
delfeltet. 
 
AF KARINA LUISE ANDERSEN

Nyt fra Center for  
Rusmiddelforskning
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Velkommen til STOF nr. 42 
med temaet ’perspektiv’.
En måde at se eller opfatte noget på. En holdning. 
En fremtidsudsigt eller en mulighed. Et billedligt 
indtryk af dybde og rum.

Ordet ’perspektiv’ kan betyde mange ting, men 
det hele har i én eller anden grad noget at gøre 
med at tænke over sit eget ståsted – enten kon-
kret eller metaforisk – og at overveje, hvad det 
gør for éns syn på en sag, éns indsigt i samme, 
og hvilke muligheder for andre beskuelser der 
er. Hvis man ændrer ordet fra et substantiv – et 
navneord – til et verbum – et udsagnsord – så 
hedder det at ’perspektivere’: at sætte et emne, 
en tilgang eller en sag i en større sammenhæng.

I den offentlige eller politiske debat kan man 
indimellem føle, at det kan knibe med både ’per-
spektiv’ og at ’perspektivere’. Ofte kan fronterne 
opleves som skarpt optrukne, vrede, skylds- 
besatte, sort-hvide og ikke særligt rige på hverken 
dybde, rum eller refleksioner over eget ståsted og 
udsigt, særligt ikke i et større billede inkluderende 
andres. Om det står helt så galt til, som det kan fø-
les, afhænger (ironisk) nok af øjnene, der ser, og 
med og fra hvilket perspektiv de kigger. Men fordi 
rusmiddelområdet ofte kan være et heftigt debat-
teret felt, vil vi hos STOF i hvert fald gøre vores til 
at bringe faglige perspektiver og perspektivering 
ud i samfundet for at kunne bidrage til en nuance-
ret offentlig og politisk debat.

I STOF nr. 42 behandler vi derfor emnet ’perspek-
tiv’ på mange forskellige måder. Tager man mest 
amfetamin i provinsen? Det perspektiv forholdes 
der til i de nyeste tal fra den danske stofover-
vågning. Hvad har sugardating med rusmiddel-
forskning at gøre? Et andet spørgsmål, som der 
også gives et dybdegående fagligt perspektiv 
på i dette nummer af STOF. Læs også en artikel 
om, at unge søger information om psykedeliske 
stoffer på internettet, men de mange forskellige 
perspektiver online kan være en risiko, særligt 
for sårbare unge. I Vejle Kommune har man 
valgt at have det perspektiv, at forebyggelse af 
dødsfald og skader blandt stofbrugere skal være 
en prioritet på den lokalpolitiske dagsorden. Det 
fortæller en artikel om, mens en anden artikel  

beskriver, at Københavns Kommune har etab-
leret fremskudt substitutionsbehandling på ga-
den, så stofbrugerne bliver mødt på deres egne 
præmisser. Du kan også læse om, at seksuelt 
samtykke kan være vanskeligt at kommunikere 
for unge, særligt når alkohol er involveret. Og 
at ikke kun unge kvinder er udsat for seksuelle 
krænkelser i nattelivet, men også unge mænd. 
Men de unge mænd frygter ofte mere at blive 
beskyldt for at være krænkere selv. I Røde Kors 
har man givet nye perspektiver på og til tidligere 
indsatte, når de løslades fra fængslet: Frivillige 
mentorer hjælper med at starte livet forfra. Be-
handling med lægeordineret heroin er en suc-
ces, men mangler udviklingsperspektiver og 
politisk interesse, lyder det i en artikel, mens en 
anden artikel fortæller, at hvis man giver små 
børn lov til at italesætte deres eget perspektiv, 
så kan det hjælpe dem, når deres forældre har 
rusmiddelproblemer. Læs om alt det og meget, 
meget andet.

Dette nummers ildsjæl er udviklingssygeplejerske 
Connie Mørck, som siger, at man godt må kalde 
hende en kliché, når hun siger, at hun brænder 
for at gøre en forskel for mennesker, der er blevet 
afhængige af alkohol. Skuespiller Thomas Bo 
Larsen fortæller i serien ’Kendte Liv’, at han var 
én af dem, han kalder ’the lost boys’ – de fortabte 
drenge fra hjem med alkoholproblemer. Karima 
Bouylud, som er forfatter og skrev essayet 
’Misbrugerens evige dilemma’ i STOF nr. 41, er  
hovedperson i ’På egen krop og sjæl – rusmiddel- 
brugeres erfaring og perspektiv’ og siger, at 
smerten og skammen over hendes alkohol- 
problemer dominerede hendes liv. Forfatter  
Sidsel Ana Welden skildrer ’Tankestrøm fra af- 
delingen’ i sit essay, mens digter Alexandre  
Nsoni på bagsiden af bladet beskriver, at ’ fars 
løn var kun til alkohol og ludere …’.

Rigtig god sommer og læselyst.

Karina Luise Andersen 
Redaktør 

Perspektiv Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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I Vejle Kommune har man valgt at indføre både stofindtagelsesrum og 
livreddende kurser blandt stofbrugere for at forebygge og reducere skader og 

dødsfald forårsaget af overdoser. Det har været en prioritet på den lokalpolitiske 
dagsorden at øge trygheden for byens stofbrugere samt borgere generelt.

AF CAMILLA FELTENDAHL, ESBEN HOUBORG OG VIBEKE ASMUSSEN FRANK

Naloxon og 
stofindtagelsesrum 
i Vejle: Forebyggelse 

af skader og dødsfald 
hos stofbrugere er på  

den lokalpolitiske 
dagsorden 
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Camilla Feltendahl er 
sociologistuderende og praktikant  
ved Center for Rusmiddelforskning

Esben Houborg er sociolog og lektor 
ved Center for Rusmiddelforskning

Vibeke Asmussen Frank er 
antropolog og professor ved  
Center for Rusmiddelforskning

Narkotikapolitik eksisterer på et internationalt, 
nationalt og lokalt niveau. De fleste lande har 
underskrevet de internationale konventioner om 
narkotikakontrol, som sætter grænser for, hvad 
de enkelte lande kan gøre (selvom der er store 
fortolkningsmuligheder). Den nationale narkoti-
kapolitik bestemmer lovgivningen og den over-
ordnede politik, men det er på det lokale plan, 
at narkotikapolitikken føres ud i livet (1, 2). Sam-
tidig er det ofte også på det lokale plan, man 
først oplever narkotikarelaterede udfordringer, 
som borgere, fagpersoner, offentlige og private 
organisationer og andre aktører kræver løsnin-
ger på. Det kan være krav om forebyggelse eller 
behandling, ønsker om nye skadesreducerende 
indsatser for at forebygge overdosisdødsfald og 
stofrelaterede skader eller krav om at gøre noget 
ved et narkotikamiljø – eller såkaldt stofscene 
i byen – som borgere finder generende. Lokal-
samfundet stiller altså ofte høje krav til lokal- 
politikerne om, at de kommer med konkrete løs-
ninger på de problemer, som stofbrug kan være 
med til at skabe i lokalsamfundet, hvad enten 
det handler om problemer for stofbrugerne selv 
eller for det omgivende samfund. Nogle gange 
kan borgere, foreninger og organisationer også 
selv gå i gang med at finde løsninger, hvis de 
oplever, at myndighederne er træge og ikke gør 
noget ved de lokale problemer. Så hvis vi øn-
sker at forstå, hvordan narkotikapolitik ikke bare 
er på papiret, men også i praksis, er det vigtigt 
at undersøge, hvordan narkotikapolitik udvikles 
og gennemføres lokalt. Det gælder også den til-
gang, der kaldes skadesreduktion, som handler 
om at forebygge og reducere skader og dødsfald 
blandt stofbrugere. 

Skadesreduktion er en del
af den lokale narkotikapolitik
Den skadesreducerende tankegang blev indført 
i dansk narkotikapolitik allerede i 1980’erne, da 
det daværende Alkohol- og Narkotikaråd be-
gyndte at tale om, at behandling af stofbrugere 
skulle have ”graduerede målsætninger” og ikke 
kun have stoffrihed som mål. I stedet kunne  

behandlingen også indeholde indsatser, der  
reducerede stofbrugernes belastninger og øge-
de deres ressourcer, selvom de fortsatte med 
at bruge illegale stoffer. Det førte til udrulning 
af såkaldt substitutionsbehandling (behandling 
med bl.a. substitutionsmedicin kombineret med 
socialhjælp), etablering af sprøjtebytteordninger, 
lavtærskeltilbud, fx væresteder, og socialt og 
sundhedsmæssigt opsøgende arbejde blandt 
mennesker med et problematisk forbrug af ille-
gale rusmidler. Selvom der er sket meget siden 
1980’erne, findes der dog meget begrænset  
viden om, hvilke skadesreducerende indsatser 
der er til rådighed for stofbrugere uden for de 
større byer. Baseret på en fortløbende under-
søgelse af lokal narkotikapolitik uden for Aarhus  
og København præsenterer vi i denne artikel  
læserne for to konkrete eksempler på lokal ska-
desreduktionspolitik i Vejle Kommune, nemlig im-
plementering af to nyere skadesreducerende til-
bud: distribution af Naloxon som er en næsespray  
indeholdende modgift – en antidot – til brug ved 
overdoser) og etablering af et stofindtagelses-
rum (ofte kaldet ’fixerum’ i folkemunde). 

I Vejle har man prioriteret en kommunal 
indsats for at nedbringe dødeligheden
og skaderne for stofbrugere
Antallet af danskere, som dør af en overdosis 
med opioider (som fx er stoffer som heroin, mor-
fin, fentanyl m.fl.), er højt sammenlignet med an-
dre europæiske lande. Tilbage i 2007 var Vejle 
Kommune én af de kommuner, der var hårdest 
ramt i Region Syddanmark.I perioden fra 2007 
til 2014 blev antallet af overdosisdødsfald næ-
sten fordoblet fra 7 i 2007 til 13 i 2014. I perioden 
2007 til 2012 indtog Vejle Kommune en kedelig 
tiendeplads blandt landets kommuner, med 
3,8 overdosisdødsfald pr. 10.000 indbyggere. 
På den baggrund besluttede kommunen i 2015 
at gøre en indsats for at nedbringe dødelighed 
og skader blandt stofbrugere. Man formulere-
de et livskvalitetsfremmende ’innovationsmål’ 
for stofbrugere: at de får et længere og bedre 
liv (3). Da man var bekendt med evidensen for,  9
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at undervisning i brugen af modgiften Naloxon  
kan forebygge dødsfald på grund af overdo-
sis med opioider, valgte man, i første om-
gang, at realisere innovationsmålet gennem et  
Naloxon-projekt i kommunalt regi. Behandlingen, 
som foregår ved udøvelse af førstehjælp samt 
pust i næsen med en næsespray indeholdende 
Naloxon, må kun foretages af personer, som har 
modtaget et kursus i anvendelsen af både læ-
gemidlet og førstehjælpen (4). Da overdosis ofte 
sker i private hjem og på offentlige steder, hvor 
der ikke er en læge til stede, er det afgørende, at 
lægpersoner kan træde til og hjælpe. Således er 
det essentielt at uddanne så mange som muligt, 
både fagpersoner, stofbrugere selv samt andre 
relevante, i Naloxon-behandlingen (3).

Da et flertal af politikere i byrådet i slutningen 
af 2015 blev enige om at etablere et sundheds- 
og stofindtagelsesrum, blev det anskuet som  
en naturlig forlængelse af det overordnede  
innovationsmål om at forbedre livskvaliteten for  
stof-brugere, som Naloxon-projektet også var 
en del af.

Naloxon-kurserne bringes ud til alle i 
lokalsamfundet, som er interesserede
Vejle Kommune har således i samarbejde med 
forebyggelsesprojektet Antidote Danmark og 
Red Liv-indsatsen (som oprindeligt blev iværksat 
af Sundhedsministeriet) siden 2015 uddannet 
mellem 400 og 450 stofbrugere, pårørende og 
medarbejdere, som arbejder med stofbrugere, i 
at bruge Naloxon mod overdoser - og med stor 
succes. For de kommunale medarbejdere, som 
afholder kurserne, har det at gøre kurserne til-
gængelige for alle borgere, der er interesserede, 
været afgørende. Det betyder, at de foruden at 
tilbyde kurser for stofbrugere indskrevet i sub-
stitutionsbehandling på rusmiddelcentret også 
afholder kurser på byens væresteder, i varme-
stuen, for de forretningsdrivende og i storcentret, 
men også for borgere, der bruger byens parker, 
hvor stofbrugere opholder sig, som denne kom-
munale medarbejder siger:

”Det er klart, at man også skal ud i lokalområder. 
Det er rigtig godt, hvis du går tur med din hund, 
der hvor stofbrugere også færdes, og at du så 
kan give det her [Naloxon]. Derfor har vi fx også 
holdt undervisning i en park, hvor folk har kunnet 
komme forbi og deltage.”

I Vejle Kommune tror man altså på en Naloxon 
-indsats, der inkluderer både borgere, stof-
brugere og fagpersoner, men som i høj grad 
også er forankret i lokalsamfundet og blandt  
almindelige borgere.

Vejle Kommune har således været tidligt ude 
ift. andre kommuner med udbredelsen af bru-
gen af Naloxon mod overdoser, da de selv tog 
initiativ hertil, før det blev lovmæssigt påbudt 
i 2019, og dermed før forebyggelse af over- 
doser med Naloxon for alvor er kommet på den 
sundhedspolitiske dagsorden. I 2018 meddel-
te Sundhedsstyrelsen alle landets kommuner,  
at alle personer, som er eller kommer i kommunal 
substitutionsbehandling, skal have tilbud om et 
kursus i førstehjælp og i brugen af Naloxon samt 
udlevering af et Naloxon-kit (4). Dermed er Vejle  
Kommune også gået et skridt længere, end  
loven påbyder. For loven lægger altså kun op til,  
at kommunerne tilbyder Naloxon til borgere  
i substitutionsbehandling, men Vejle Kom-
mune har fra Naloxon-indsatsens begyndelse  
fundet det essentielt at nå ud til så mange  
som muligt i lokalsamfundet, og ikke blot  
stofbrugere i substitutionsbehandling, for 
at lykkes med at nedbringe dødeligheden,  
som denne kommunale medarbejder siger:

”Hvis ikke vi når dem [stofbrugerne] derude, så 
kommer det ikke til at virke, det her. Jeg skal jo 
også have de stofbrugere, som ikke kommer her, 
men som indtager deres stoffer på fx offentlige 
toiletter, til at blive bevidste om det, der [også] lig-
ger i undervisningen. De skal også vide:  ”Lad nu 
være med at tage de her stoffer alene. Tag stoffer 
sammen med nogen”. Eller: ”Gå ned i vores stof-
indtagelsesrum, for der dør du ikke. Du kan der 
tage næsten lige så meget stof, du vil, men der er 
sgu nogen, der redder dit liv.”

Overdosisdødelighed er dog ikke de eneste rus-
middelrelaterede udfordringer, som Vejle Kom-
mune har stået over for. Som andre kommuner 
sikkert også kan nikke genkendende til, kan 
stofmiljøer og åbenlyst rusmiddelindtag generelt 
give anledning til bekymring og utryghed i det 
omkringliggende samfund, såvel som hos stof-
brugerne selv. I Vejle blev der i løbet af 2015 for 
alvor sat politisk fokus på tiltagende udfordringer 
i og omkring et stofmiljø, som blev kaldt for ”Høj-
banemiljøet”. Butiksdrivende og naboer i om- 
rådet følte sig generede og utrygge, og gå- 
gadens butikker oplevede en tiltagende berigel-
seskriminalitet og uro. Fra politisk side var det dog 10
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Stofbrugermiljøet omkring Højbanen i Vejle skabte utryghed for nogle borgere og butikker i nabolaget. 
Foto: Mette Mørk/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix
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ikke kun hensynet til naboer og butiksdrivende, 
som for alvor satte skub i den politiske proces 
omkring et stofindtagelsesrum i Vejle som en 
mulig løsning på problemet. Ideen om et stof-
indtagelsesrum var nemlig ikke ny, men noget, 
lokale aktører, bl.a. to medlemmer af kommunal-
bestyrelsen, havde arbejdet på længe for at give 
byens stofbrugere mere værdige forhold. Det, 
der for alvor satte skred i tingene, så der kunne 
træffes en politisk beslutning om etablering af et 
stofindtagelsesrum i Vejle, var efter sigende en 
studietur til den canadiske by Vancouver. Formålet 
med turen var i tråd med de livskvalitetsfrem-
mende innovationsmål, Vejle Kommune havde 
sat, og det at skabe bedre vilkår for de udsatte 
stofbrugere og hjemløse, som man ikke havde 
kontakt med gennem de eksisterende kommu-
nale hjælpetilbud. Vancouver var en ideel inspi-
rationskilde på grund af byens mangeårige erfa-
ring med tiltag, som skal skabe bedre vilkår for 
de mest udsatte borgere. Ét af disse tiltag er et 
stofindtagelsesrum, som politikerne besøgte un-
der studieturen. Under besøget i stofindtagelses-
rummet gjorde særligt én fortælling stort indtryk, 
som en af de lokalpolitikere, vi interviewede som 
en del af vores undersøgelse, fortæller:

”Det var der, det flyttede noget. Det var i Van-
couver. Vi var inde og høre en ung kvinde, om 
hendes erfaringer med stofbrug, men også med 
stofindtagelsesrum. Og hvordan hun var på vej 
ud af det her, fordi hun var kommet ind til nog-
le mennesker, som havde taget sig godt af hende. 
Og stille og roligt fik hun arbejdet sig derhen, 
hvor hun gerne ville ud af sit misbrug. Hendes  
historie, den gjorde, at ens hjerte blødte.”

Ifølge en evaluering af studieturen fremgår det, 
at Velfærdsforvaltningen især havde reflekteret 
over de mange positive effekter af stofindtagel-
sesrummet i Vancouver. Man havde således op-
levet mindre kriminalitet samt en skadesreduce-
rende effekt og øget sundhedstilstand. Ydermere 
havde brugerne af stofindtagelsesrummet fået 
en god tilknytning til stedet, så medarbejderne 
kunne lykkes med at bygge bro mellem brugerne 
af rummet og andre social- og sundhedstilbud. 
Disse erfaringer faldt i god tråd med de udfor-
dringer, man oplevede i Vejle, samt de overord-
nede politiske ambitioner på udsatteområdet i 
kommunen. Fra man tog den politiske beslutning, 
gik processen hurtigt. Umiddelbart efter studie-
turen til Vancouver søgte Velfærdsforvaltningen 
en statslig pulje til medfinansiering af et stof-
indtagelsesrum. Herefter formulerede man tre  

mulige modeller for en etablering af et tredelt til-
bud bestående af værested, stofindtagelsesrum 
og sundhedsrum (hvor man kan få lægelig og  
sygeplejefaglig hjælp, fx til inficerede injekti-
onssår etc.). Løsningen endte med at blive et 
samarbejde mellem kommunen og Kirkens Kors-
hær, hvor sidstnævnte har ansvaret for driften af 
tilbuddet. 1. december 2016 var det integrerede 
tilbud med værested, sundheds- og stofindtagel-
sesrum klar til at åbne.

Selvom det siden 2012 har været muligt for lan-
dets kommuner at oprette stofindtagelsesrum 
som en del af deres samlede tilbud til borgere, 
der bruger stoffer, er Vejle i dag den eneste 
kommune udenfor de største byer, København, 
Aarhus og Odense, som har valgt at oprette et 
stofindtagelsesrum (5).

”Tak, fordi du passer på mig!”
I denne artikel har vi forsøgt at give et billede af, 
hvordan en lokal skadesreduktionspolitik er ble-
vet ført ud i livet ved at se på Vejle Kommune.  
Ved at klarlægge de politiske processer før,  
under og efter implementeringen af skadesre-
duktion får man et billede af betydningen af de 
lokale politiske processer og samarbejdet mel-
lem forskellige aktører på det lokale plan for 
udviklingen af narkotikapolitikken, herunder ud-
bredelsen af skadesreduktionsindsatser. Der 
er god evidens for, at skadesreducerende ind-
satser som stofindtagelsesrum og Naloxon kan 
forebygge overdosisdødsfald [3, 5]. Innovation- 
smålene i Vejle Kommune handler dog ikke kun 
om at forlænge stofbrugeres liv, men også om at 
forbedre deres livskvalitet. Og nu hvor vi er ved 
dem, som det hele handler om, så er der ingen 
tvivl blandt personalet i stofindtagelsesrummet 
om, at stedet gør det tryggere at indtage stoffer 
i Vejle. Visheden om og tilliden til, at nogen pas-
ser på dig, hvis du skulle få en overdosis, har en 
afgørende betydning for stofbrugerne, som en af 
de medarbejdere, vi interviewede, siger:

”Det handler om, at der går nogle mennesker ind 
ad dén dør, og som ved, at de kan dø af det, de 
gør. De går ind, selvom de kan dø af det, og når 
de så går ud igen, så kan de kigge på et andet 
menneske, som de har tillid til, og sige: ”Du hjalp 
mig. Tak, fordi du passede på mig”.”
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Stofindtagelsesrum er en skadesreducerende indsats, hvor stofbrugere 
kan indtages deres medbragte illegale stoffer. Stofindtagelsesrum er  
med til at forebygge overdosisdødsfald og give stofbrugere et sikkert  
sted at indtage stoffer. I Danmark er der stofindtagelsesrum i København, 
Aarhus, Odense og Vejle.

Naloxon er et lægemiddel, der fungerer som en modgift til behandling 
af overdosis af opioider. I Danmark skal Naloxon ordineres af en læge, 
men lægpersoner må gerne give næsesprayen med Naloxon og yde 
førstehjælp, hvis man har modtaget undervisning i brugen af Naloxon.
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Interessen for at bruge psykedeliske stoffer blandt unge stiger. En del unge finder 
viden og råd om stofferne på internettet for at undgå skader, men de anbefalinger, 

de finder online, er ofte forskelligartede og kan være svære at navigere i,  
især for sårbare unge.
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I løbet af det sidste årti har der blandt både for-
skere og i befolkningen været en fornyet interes-
se for det terapeutiske potentiale ved psykede-
liske stoffer, ofte omtalt som ’den psykedeliske  
renæssance’ (1). Forskningsundersøgelser pe-
ger på, at bl.a. det psykedeliske stof psilocybin 
(bl.a. fra psilocybin-svampen ’Spids Nøgenhat’) 
viser positive effekter i behandlingen af forskelli-
ge psykiske problemer (2). Derudover har person-
lige og positive erfaringer med stoffer som LSD 
og DMT (Dimethyltryptamin) været beskrevet i et 
stjernespækket dokumentarprogram på Netflix, i 
nogle af de mest solgte bøger på Amazon, af flere 
af verdens mest populære podcastværter og 
ikke mindst i forfatter Martin Kongstads biogra-
fi om den danske komiker Casper Christensens 
oplevelser med MDMA-terapi. Også i behand-
lingsregi kan man mærke, at flere unge bruger 
psykedeliske stoffer. Blandt de 18-26-årige i mis-
brugsbehandling er andelen, der har brugt psy-
kedeliske stoffer, steget fra 1,7 % i 2008 til 9,0 
% i 2018 (3), og flere behandlingstilbud til unge 
under 18 år har også oplevet en stigning i antallet 
af henvendelser om hjælp i forbindelse med psy-
kedelisk stofbrug. Nysgerrige unge søger ofte 
viden om rusmidler på internettet (4), og unge i 
kommunal misbrugsbehandling fortæller, at de 
ofte finder svar og rådgivning via online fora. På 
Center for Rusmiddelforskning har vi sat gang i 
to nye forskningsprojekter, som på forskellig vis 
undersøger internettets rolle i unges brug og  
forståelser af psykedeliske stoffer. 

”Brugernes svar på Sundhedsstyrelsen”
I denne artikel fokuserer vi på, hvordan psyke-
deliske stoffer omtales og diskuteres på et af de 
mest aktuelle online fællesskaber relateret til 
psykedeliske stoffer i Danmark, hvor antallet af 
aktive brugere vokser, samt hvor positive hold-
ninger til psykedeliske stoffer dominerer debat-
ten. Det er et forum med over 25.000 registrerede 
brugere og nok et af de største online rusmiddel-
fællesskaber, der helt generelt findes i Danmark. 
De kalder sig ”Brugernes svar på Sundheds-
styrelsen” og skriver på deres site, at der ”hvor 
Sundhedsstyrelsen fejler, tager de over”. Deres 
mission er at bidrage til det, de ønsker skal være 
en ’sund rusmiddelkultur’. Dette og lignende 
fællesskaber afspejler et bredere kulturelt fæ-
nomen, hvor individer søger og deler oplysning 
om sundhedsforhold på kanten af eller uden om 
sundhedssystemet. De alternative sundheds-
autoriteter og uformelle netværk, der findes,  
forholder sig ofte kritisk til officielle anbefalinger 

og faciliterer tit kontakt til fx psykedelisk terapi.  
På trods af at sådanne fællesskaber har en over-
vejende positiv effekt i forhold til at reducere  
potentielle skader ved psykedelisk stofbrug 
(5), kan der sideløbende med dette eksistere 
nogle faldgruber for især (sårbare) unge, der 
via disse fællesskaber kunne anspores til at 
overvurdere fordele eller undervurdere risici 
samt motiveres til at påbegynde et eksperi-
menterende forbrug af psykedeliske stoffer i 
forsøget på at drage omsorg for sig selv. Forsk-
ning peger på, at den mentale sundhed blandt 
unge i Danmark er faldet gennem de seneste år, 
og at flere unge i uddannelsessystemet oplever 
stress og øget pres (6, 7). Med afsæt i filosof-
fen Michel Foucaults begreber ’Technologies of 
the self’ (’selvets teknologi’) og ’Governmentality’ 
(’styringsrationale’) – som beskriver, hvordan det 
enkelte menneske bliver opdraget til at tilpasse 
egenomsorg i forhold til samfundets behov og 
interesser (8) – fokuserer vi på forskellige dis-
kurser, dvs. tilgange og italesættelser, til psyke-
deliske stoffer på internettet. Sociologen Nikolas 
Rose har beskrevet det 21. århundredes menne-
ske som et neuro-kemisk selv, der påtager sig et 
stort ansvar for sin egen biologi, i forsøget på at 
styre mental og kropslig udvikling (9). I forskning 
om det moderne menneskes brug af optimerings-
teknologier skelnes der ofte mellem ’optimering’ 
og ’behandling’ (10), og brugere af psykedeliske 
stoffer skelner ofte moralsk mellem at bruge stof-
fer funktionelt eller ej (11,12). I det internetforum, 
vi har undersøgt, ses en række forskellige måder 
at anskue psykedeliske stoffer på. Vi har fundet 
frem til fem forskellige strømninger eller ’diskur-
ser’, som vi kalder: Den terapeutiske, den spiritu-
elle, den rekreationelle, den optimerende og den 
videnskabelige diskurs. Diskurserne skal forstås 
som den måde, hvorpå brugerne beskriver hold-
ninger til, forståelser af og erfaringer med psyke-
deliske stoffer, og kan bidrage med indsigt i, hvor-
dan og hvorfor psykedelisk stofbrug stiger, hvad 
de forskellige bevæggrunde, kulturelle og socia-
le mønstre samt forhold til sundhedssystemet 
og officielle behandlingsformer er. Vi illustrerer  
diskurserne med citater fra det online forum,  
vores undersøgelse har taget udgangspunkt i.

Den terapeutiske diskurs:
om at behandle sig selv
Den terapeutiske diskurs er en forståelse af psy-
kedeliske stoffer som en form for behandling. 
Der beskrives mange forskellige terapeutiske  
tilgange og formål, men fælles for dem alle er en 16
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“ Nogle unge kan fx 
overse potentielle 
problematiske 
aspekter af brugen 
af rusmidler, hvis 
der mangler en 
kritisk stemme.”



selvudviklings- og/eller healingproces, som hjæl-
per brugeren med en bred vifte af oftest psykiske 
problemer. Den terapeutiske diskurs forholder 
sig ofte kritisk til det konventionelle sundheds-
væsen og tilbyder på denne måde et alterna-
tiv til traditionel behandling. Det kan bl.a. ses i  
følgende citat:

”I nutidens psykiatri passer det nok meget godt 
ind at diagnosticere den slags tilstande [psyki-
ske lidelser], men psykiatrien er forskruet og util-
strækkelig på så mange måder, især når vi snak-
ker psykedelika er den ikke så relevant. Er det 
ikke typisk psykedelisk terapi der skal til før man 
kommer ud af sådan et mønster?”

Den spirituelle diskurs: 
om at søge vejledning og mening med livet
”Jeg synes ikke man skal tage dem for at kurere 
sindslidelser, men bruge dem til at blomstre spiritu-
alitetens lotusblomst, og søge mening med livet.” 

Sådan lyder et citat, som meget godt kende- 
tegner den spirituelle diskurs. Den adskiller sig 
fra den terapeutiske diskurs ved at fokusere på 
at finde noget udenfor sig selv, som kan guide og 
informere. Den spirituelle diskurs indeholder en 
tro på, at psykedeliske stoffer kan skabe forbin-
delse til ånder og andre dimensioner eller væse-
ner, og at man derigennem udvikler spiritualitet 
og en følelse af at være en del af noget større 
end en selv. Den spirituelle diskurs bygger ofte 
på shamanistiske traditioner, og flere brugere 
beretter om anvendelse af psykedeliske stoffer i 
forbindelse med en ceremoni eller rituel handling. 

Den rekreationelle diskurs: 
om at opleve noget nyt
I det undersøgte forum, er der også opslag og kom-
mentarer, som falder under det, man kunne kalde 
en rekreationel diskurs. Denne diskurs handler som 
regel om nydelse, oplevelser og nysgerrighed, og 
der fokuseres ofte på at bruge psykedeliske stoffer 
i sammenhæng med musik og samvær med andre. 
Denne diskurs indeholder oftest ikke normer, i for-
hold til hvor eller hvordan psykedeliske stoffer skal 
anvendes, og mange taler om brugen af forskellige 
stoffer på én gang som i det følgende citat:

”Skal fejre j-dag, så mig og min ven vil ryge nogle j’s 
og tage en masse svampe. Sidst tog vi 7,5g tørret 
psyller og 2 mærker hver. I dag tænkte vi, at vi ville 
drikke 5-6 øl og så tage samme dosis svampe, må-
ske lidt mere. Er øl og shrooms en dårlig blanding 
eller kan det give et godt kick?”

Den optimerende diskurs: 
om at ’booste’ sig selv
”Jeg har mest brugt det som et værktøj, når jeg 
skulle skrive kode og tænke i andre baner end 
jeg er vant til.”

Sådan skriver en bruger, og den optimerende 
diskurs har da også som udgangspunkt, at psy-
kedeliske stoffer kan hjælpe med at fremme præ-
stationer både professionelt, og også fx socialt. 
Stofferne forstås som et ’boost’, dvs. at der ikke 
nødvendigvis er noget galt i udgangspunktet, 
men at man gerne vil forbedre sig selv. Det kan 
for eksempel være et ønske om at være mere 
produktiv, kreativ eller kunne indgå i relationer, 
der ellers opleves svære. I modsætning til den 
terapeutiske diskurs fokuseres der her mest på 
resultatet og ikke så meget på processen.

Den videnskabelige diskurs:
om at skabe kemisk balance i hjernen
I den videnskabelige diskurs mener brugerne, 
at psykedeliske stoffer kan skabe ændringer 
i hjernen, og at der er en biologisk-kemisk for- 
klaring på det, man oplever, at stofferne gør ved 
én. Denne diskurs adskiller sig fra de andre dis-
kurser ved at fokusere mere på, hvordan stofferne  
virker, end på formålet med at bruge dem:

”Psykedeliske stoffer virker ved at sænke blod-
tilførslen til nogle specifikke dele af hjernen 
(primært den præfrontale cortex). Det er dele af 
hjernen, der normalt er associeret med identitet, 
lineær tanke, filtrering af sanseindtryk.”

Som citatet også giver udtryk for, kan der spores 
adskillige formål med psykedelisk stofbrug inden-
for den videnskabelige diskurs. Der er overlap 
med formål indenfor både den terapeutiske, rekre-
ationelle og optimerende diskurs, men virkningen 
tilskrives ændringer i hjernens kemiske balance.

Svært for unge at navigere i de mange 
forskelligartede anbefalinger
I vores forskning præsenterer vi diskurserne 
adskilt, selvom de ofte overlapper på kryds og 
tværs. Diskussioner på internettet kan tit rumme 
flere diskurser på én gang, og enkeltpersoner 
giver ofte udtryk for oplevelser og holdninger, 
der tilhører flere diskurser. Når det alligevel giver  
mening at beskrive deres forskelle, er det for at 
pege på de ofte ret modsatrettede forklaringer 
og anbefalinger. Det kan være svært, særligt 
for unge eller nye brugere, at navigere i. Vores 
undersøgelse viser, at de unge, der opsøger 18

STO
F N

R. 42 / SO
M

M
ER 2022



viden og vejledning om psykedeliske stoffer 
på internettet, med stor sandsynlighed vil blive 
præsenteret for overvejende positive holdninger 
til psykedeliske stoffer samt multiple og nogle 
gange helt forskellige råd. Det kan gøre det 
svært at vurdere, hvad som er rigtigt for én selv, 
særligt hvis der er tale om tilfælde, hvor personer 
er i behandling for psykiske problemer. Nogle 
unge kan fx overse potentielle problematiske 
aspekter af brugen af rusmidler, hvis der 
mangler en kritisk stemme (13). For at skabe ny 
empirisk indsigt i, hvordan disse online diskurser 
og internetfællesskaber er med til at forme 
unges brug af psykedeliske stoffer, fortsætter 
vi på Center for Rusmiddelforskning med at 
undersøge både positive og negative aspekter  
af denne påvirkning.
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Rusmidler spiller 
en rolle for nogle 

unge, der sugardater. 
De efterspørger 

fordomsfri hjælp

Der mangler viden om unge, der sugardater, og om, hvilken rolle rusmidler 
spiller i deres tilværelse med sugardating. Derfor undersøger Center for 

Rusmiddelforskning sammenhængen mellem rusmidler, afhængighed og 
sugardating med fokus på, hvilken hjælp der bedst egner sig til de unge,  

der fx sugardater i bytte for rusmidler.
AF JEANETT BJØNNESS OG MARIE HØJLUND BRÆMER

Jeanett Bjønness er antropolog 
og lektor ved Center for 
Rusmiddelforskning

Marie Højlund Bræmer er antropolog 
og postdoc ved Center for 
Rusmiddelforskning
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Når vi fortæller, at vi har et projekt om sugar- 
dating på Center for Rusmiddelforskning, er reak- 
tionen ofte: ’Hvad har sugardating med rusmiddel- 
forskning at gøre?’ Men at undersøge sammen-
hænge mellem sugardating og brug af rusmidler 
er meget relevant, som vi vil fortælle i artiklen 
her, og p.t. findes der faktisk ikke andre under- 
søgelser af denne sammenhæng i Skandinavien.

Sugardating er det fænomen, at en person 
går på dates samt evt. har sex med en anden 
person (de såkaldte ’sugardaddies’) i bytte for 
materielle ydelser, fx tøj, middage, kontanter, 
hotelophold, og også immaterielle ydelser som 
fx spænding og bekræftelse. Andre ydelser kan 
være rusmidler, og rusmidler kan også indgå i 
selve årsagen til, at den unge sugardater. Så-
ledes er det vigtigt at skaffe forskningsbaseret 
viden om, hvilke årsager til – og konsekvenser 
af – sugardating der kan have med rusmidler at 
gøre. Denne viden kan bl.a. anvendes af fag-
personer, fx rusmiddelbehandlere, til at skabe 
bedre hjælpemuligheder og tilbud til unge, der 
har rusmiddelproblemer og sugardater. 

Unge, der sugardater, bruger rusmidler
for at have det sjovt eller dulme nerverne
En del af de unge, som blev interviewet i  
forbindelse med vores forskningsprojekt (1) 
 fortæller, at de har et afslappet forhold til rusmidler,  
og at de synes, det kan være hyggeligt og  
sjovt at drikke lidt vin eller et par drinks på  
deres sugardates.

Andre fortæller, at de drikker alkohol, ofte i form 
af vin eller drinks, i løbet af deres sugardates, 
og så kan det også hjælpe med at dulme ner-
verne lige at drikke lidt, inden de mødes med 
sugardaddies. Anne på 24 år fortæller:

”Jeg tænker i de perioder, hvor jeg har mange 
aftaler [sugardates), drikker jeg nok mere end 
altså… nok mere end gennemsnittet af de stu-
derende på Aarhus Universitet […] Det er vel 
meget sådan, hvis man lige har lidt nerver, ik.”

Dette gælder også for Ane på 19 år, som synes, at 
det at drikke vin, inden hun mødes med en sugar- 
daddy, gør det hele lidt nemmere. Hun fortæller: 

”Jamen så fandt jeg en anden gut, og der fik jeg 
så skrevet til ham sådan konkret, at jeg ville godt 
have nogle penge ud af det her, og så aftalte vi 
så, at jeg ville få 1000 kroner for det, tror jeg […]  
og så tager jeg så hjem til min storebror [inden 

daten] og drikker noget vin med ham for lige at 
løsne op, inden jeg skal ud og mødes med ham 
her den anden gut…”

For Rosa på 26 år fungerer alkohol ligeledes 
som noget, der lige fjerner noget af følelsen af 
ubehag og nervøsitet. Hun fortæller, at når hun 
er på vej til at gøre noget, hun ikke har lyst til, 
tager hun et glas vin mere:

”Ja altså, hvis jeg ved, at jeg mangler penge  
nu her, og der kommer én med 2500 om lidt, og 
han er måske ikke lige så sød, som han kunne 
være, så bider jeg lige i det sure æble og tager  
et glas vin mere og får det overstået. Der er selv-
følgelig grænser for, hvor meget jeg vil finde mig 
i, men der har været gange, hvor jeg har været 
med til at overskride grænserne lidt, fordi jeg skal  
have de penge, fordi jeg skal købe lidt mad, eller 
jeg har en regning.”

For Rosa, såvel som for flere af de andre unge 
i vores materiale, tjener alkohol således en 
væsentlig funktion i deres liv med sugardating: 
for nogle som en art katalysator for løssluppen 
stemning og for andre til at dæmpe nervøsitet.

Nogle sugardatere bruger rusmidler 
for at kunne gennemføre deres dates
En relativt stor gruppe af de unge, vi talte med, 
føler, at det at mødes med sugardaddies kan 
være så belastende, at de drikker eller tager stof-
fer for overhovedet at kunne gennemføre. San-
dra på 21 år fortæller, hvordan hun indtog både 
medicin og rusmidler for at nedtone de negative 
følelser, der opstod hos hende som følge af nogle  
sugardates:

”Jeg blev mere og mere afhængig af alkohol, fordi 
alle de her mænd, jeg var sammen med, de ville 
på fine restauranter og hotelbesøg, og de ville 
drikke rødvin og gode øl og champagne. Så jeg 
blev afhængig af at drikke det, fordi så kunne jeg 
bedre holde det ud.”

Sandra fortæller videre, at efter hun er holdt op 
med at bruge rusmidler på den måde, har hun 
fået det meget sværere:

”Jeg kunne mærke, da jeg kom på krisecenter 
sidste år, at den der følelse af ikke at kunne mær-
ke noget, den savnede jeg. Jeg havde det meget, 
meget hårdt i starten, fordi lige pludselig kunne 
jeg mærke det hele, fordi jeg hverken var på  
sertralin eller alkohol.”22
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Det at bruge rusmidler for at kunne ”holde til”  
at sugardate virker således tilsyneladende efter 
hensigten for mange i situationen, men det kan 
have uønskede konsekvenser på længere sigt. 
Sandra fortæller også, at alkoholen har ændret 
hendes dømmekraft:

”Jeg har bare drukket. Og jeg er bare blevet ved. 
Og jeg er bare til sidst været ved at besvime. Ja, 
altså, det har været meget slemt. Det har været 
meget uansvarligt, kan man sige. Jeg tror også, 
at jeg forbinder det meget med det der sugar- 
dating. Så det skal jeg helst ikke igen.”

Således bliver rusmidler en brugbar strategi for 
de unge, der oplever ubehag i forbindelse med  
sugardating. Både som middel til at dæmpe og be-
kæmpe disse følelser under daten, men også som 
en metode til at undgå for megen eftertanke eller 
ubehagelig refleksion efter eller imellem dates. 

Nogle unge sugardater for 
at finansiere deres stofbrug
Unge, der har et hashforbrug, og ikke mindst unge, 
der har brugt andre illegale stoffer, har i højere  
grad end andre unge prøvet at sugardate (1). 

Og vores undersøgelse viser da også, at der er 
unge, der decideret sugardater for at finansiere 
deres stofbrug. Mange mennesker vil nok ikke 
forbinde denne form for bytte med sugardating, 
men de unge selv betragter det ofte som en form 
for intenderet byttehandel: noget for noget. Fx  
siger Miriam på 22 år: 

”Jamen det var faktisk også sådan lidt en form for 
samme mønster, ikke, at vi tog til fester, hvis … 
altså hvis de ikke havde stoffer, og hvis de ikke 
havde hash, som de kunne tilbyde os, så kom vi 
ikke. Så var det røvkedeligt. Vi kom, hvis de hav-
de kokain, og vi var måske også villige til at lave 
noget med dem, både min veninde og jeg, hvis 
de gav os noget igen, ikke…”

Miriam fortæller dog, at udvekslingen ikke var 
så bevidst i starten. Hun husker for eksempel, 
at hun og hendes veninder, allerede i de tidlige 
teenageår, fandt nogle ældre mænd på dating- 
sider, som de var sammen med, og at de så fik 
hash til gengæld:

”Det var måske ikke bevidst, men jeg tænkte helt 
sikkert, at der er hash her, så det er lykken. Uan-
set om jeg så skal gøre noget, jeg ikke vil, så er 
det bare her, jeg skal hen. [Min veninde og jeg] 

satte os selv i meget farlige situationer for at få 
noget hash […] altså vi har både set folk få tæsk, 
til de blødte over det hele, og […] vi har engang 
flygtet fra en lejlighed med syv mænd, som nær-
mest havde en intention om noget ’gang rape’, og 
vi var 13 og 14 år gamle …”

For Miriam gør rusmiddelbruget, at hun ikke 
mærker sine grænser og derfor bliver udnyttet. 
Samme erindring har Liv, der følte, at hun efter 
at have sugardatet i noget tid i stigende grad 
blev presset til at gøre ting, hun ikke ønskede, på 
grund af sit stofbrug:

”Ej, men så skulle man måske lige have noget 
at sove på, lidt alkohol eller et eller andet, når 
man kom hjem [fra date]. Eller så var man træt 
og skulle først mødes med ham sent om aftenen. 
Ej, men så lidt kokain, det er jo fint nok, og så 
bruger du lige 1000 kr. på det: ’Ej, men det kan 
jeg jo sagtens, fordi jeg får det jo tjent ind senere’. 
Men så hvis du tjener 3000 på en aften … Du har 
allerede, du er 1000 kr. nede pga. det kokain, og 
så … Du bliver dyr i drift også med taxa … det 
er sådan lidt det, man kalder ’luderfælden’, ikke? 
Hvor man kommer til at bruge flere penge, end 
man har. Lige pludselig var det ikke … mit eget. 
Jeg følte mig mere nødsaget til det, eller sådan. 
Og jeg kom i lidt dårligere forhandlingsposition, 
fordi jeg manglede penge hver dag, ikke?”

Sugardating giver for nogle det samme 
”kick” som stoffer
En del af de unge, som har prøvet at tage illegale  
rusmidler, sammenligner den rus, man kan få 
af stoffer, med det ”kick”, de får via sugardating. 
Anne på 24 år fortæller:

”Det [at sugardate] er ligesom at have været 
pissefuld en aften og bare haft det for grineren, 
altså virkelig hygget sig, eller lige taget en bane 
eller taget noget amfetamin eller lige taget noget 
”Emma” [MDMA] eller et eller andet […] Ja, jeg 
går derfra ja, og så får man sådan et adrenalin-
sus … eller hvis jeg bare, du ved, kommer ind til 
nogen, og jeg kan se, der ligger nogle penge, som 
han er sådan, det er til dig-agtig. Så ligger der 
3000 i kontanter, og så er det, som om at så er 
alt ligesom okay, ikk? – altså det flytter grænser.” 

Malou på 29 sammenligner også sugardating 
med at tage stoffer. Hun mærkede det ikke, mens 
hun var i det, men oplevede en abstinenslignende 
tilstand, da hun stoppede med at sugardate: 23
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Abstinenser og det der, det kommer først, når du 
stopper. Det er der, det bliver svært. Det gør det 
ikke, mens du er i det, fordi da er det bare sådan, 
det skal være.”

På denne måde oplever de unge altså både en 
ruslignende følelse, når de sugardater, såvel 
som efterfølgende abstinenser.

De unge ønsker sig fordomsfri 
ører fra voksne og systemet
Som en del af vores undersøgelse har vi også 
spurgt de unge, der sugardater, om de føler, 
at der er noget, behandlere og rådgivere i det  
sociale system bør være særligt opmærksomme 
på. De unge har mange bud på dette. Fx tidlige 
indsatser, større opmærksomhed på de unge, 
som falder udenfor eller bliver mobbet i skolen, 
og at andre voksne træder til, når de unges for-
ældre har rusmiddelproblemer eller psykisk syg-
dom. Det allervigtigste behov, de unge giver 
udtryk for, er dog, at voksne bør blive bedre 
til at lytte til dem, særligt fagpersoner. Mange 
erindrer episoder, hvor fagpersoner ikke har 
taget dem alvorligt, eller at deres problemer 
var for tabubelagte til at blive set og hørt godt 
nok. Sofie på 24 fortæller:

”Hvis du har nogle udfordringer, så bliver du bare 
sådan, ej nej, det skal nok gå-agtig. Jeg kan hu-
ske, første gang jeg gik til min læge. Jeg syntes 
faktisk, at livet var svært, og der sagde han til mig, 
jamen Sofie, det bliver kun værre, når du bliver  
ældre, der kommer flere udfordringer, så du skal 
lære at håndtere dem nu.”

Sofie efterlyser i dette eksempel en kompetent 
fagperson, der ville lytte til hendes fortælling og 
vejlede hende i stedet for at negligere hendes  
erfaringer. Sarah på 29, der kom fra en fortid som 
anbragt og havde store problemer som barn og 
ung, italesætter samme behov:

”Jeg tror, at når et barn kommer hen til nogen og 
stiller spørgsmålstegn ved så alvorlige ting som 
’min mor og far elsker mig ikke’, så burde man 
have en psykolog, som barnet kunne tale med, 
uden at ens forældre eller ens plejeforældre blev 
inddraget, fordi hvis man havde det, så ville der 
være en chance for, at den her psykolog havde 
set, hvad der var galt, og hjulpet mig til at få en 
bedre start på livet, når jeg flyttede hjemmefra, og 
så kunne det være, jeg aldrig var endt i det her. 
Aldrig havde været sammen med de her volde- 
lige mænd. Aldrig havde været i sugardating og 
prostitution.”

Disse citater viser, hvordan de unge, der oplever 
det som svært eller usundt at sugardate eller har 
erfaring med, at det er svært at sætte grænser, 
samt dem, der med tiden føler sig udnyttede, 
selv synes, det kunne have været en fordel med 
kompetent voksenkontakt, for eksempel i form af 
en fordomsfri fagperson eller en person, der selv 
har sugardatet.

På baggrund af resultaterne fra vores forsknings-
projekt kan vi således som svar på det indleden-
de spørgsmål om, hvad sugardating har med 
rusmiddelforskning at gøre, svare: Der ER en 
tydelig sammenhæng mellem rusmidler og su-
gardating, ofte med konsekvenser for de unge, 
som kan være uoverskuelige og problematiske i 
deres tilværelse. Disse unge efterspørger hjælp 
fra voksne mennesker, gerne fordomsfri fagper-
soner, og det er vores håb, at vores forsknings-
projekt kan bidrage til bedre hjælpetilbud til disse 
unge, som sugardater enten på grund af rusmid-
delafhængighed, som bruger rusmidler til at kun-
ne gennemføre sugardates, eller som oparbejder 
et problematisk rusmiddelforbrug som konse-
kvens af deres liv med sugardating.
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Unge, der sugardater, og som holder sig helt væk fra rusmidler

Nogle af de unge sugardatere, vi talte med, fortalte, at de holder sig væk 
fra alle former for rusmidler, fordi de kommer fra hjem, hvor én eller begge 
forældre har haft et rusmiddelproblem. For en del af disse unge var det vigtigt 
at vise, at de gør ting anderledes end deres forældre og er i kontrol med deres 
liv. Flere nævner også, at de ikke vil sugardate personer, som tager stoffer eller 
er berusede af alkohol, fordi de har erfaret fra deres barndomshjem, at rus 
skaber utryghed.

Udsatte unge sugardater oftere end andre unge

Vores forskningsprojekt består af to spørgeskemaundersøgelser, 
der er udført i samarbejde med VIVE (Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd) samt 60 interviews med unge sugardatere. Både i 
spørgeskemaundersøgelse og interviews har vi spurgt ind til social baggrund, 
motiver for og erfaringer med sugardating, samt hvordan rusmiddelbrug 
spiller ind, når de unge udveksler sex for materielle ydelser. Udover at vise 
sammenhænge mellem sugardating og rusmidler indikerer vore undersøgelser 
en tydelig sammenhæng mellem sugardating og andre former for udsathed 
(end alene problematisk stofbrug), som fx økonomiske bekymringer, flere 
samtidige psykiske lidelser eller at have været udsat for seksuelle overgreb (2).
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I rapporten ”Narkotika på Gadeplan” får du et overblik over de ulovlige stoffer, 
som politiet hvert år beslaglægger i Danmark. Du kan læse, hvordan kvaliteten af 
stofferne udvikler sig, og se de geografiske forskelle. Hvis du løbende vil holde 

dig opdateret, viser en ny hjemmeside aktuelle tal og fakta.
AF CHRISTIAN LINDHOLST OG KARI GRASAASEN

Tager man mest 
amfetamin i provinsen?

Følg de nyeste tal 
fra den danske 

stofovervågning
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Vidste du, at Odense er det sted i landet, hvor 
politiet hyppigst beslaglægger hvid heroin? Eller 
at kokain er den stoftype, som indeholder flest 
forskellige tilsætningsstoffer?’

Rapporten Narkotika på Gadeplan er udkom-
met hvert år siden 1996 og bliver udbygget med 
stadig flere data. Blandt andet er politiets nati-
onale narkotikastatistik nu en del af rapportens 
datagrundlag. Det betyder, at du nu kan finde 
en detaljeret oversigt over alle de cirka 30.000  
narkotika-beslaglæggelser, politiet laver i Dan-
mark hvert år. Du kan både se, hvor mange gange  
politiet har beslaglagt den enkelte stoftype, hvor 
meget der er indsamlet gennem hele året og den 
gennemsnitlige størrelse på hvert beslag.

Oversigten spænder fra hash, som politiet  
beslaglægger mange tusind gange hvert år, til 
opium, som findes meget sjældent. Samlet set 
udgør cannabisprodukterne 70 procent af po-
litiets beslaglæggelser af narkotika, mens de 
centralstimulerende stoftyper som amfetamin og 
kokain udgør 25 procent – med kokain som den 
hyppigste. De nye psykoaktive stoffer som synte-
tiske cannabinoider og cathinoner udgør blot 0,4 
procent af politiets samlede beslaglæggelser. 
Denne stofgruppe moniteres imidlertid særskilt, 
og resultaterne offentliggøres årligt i rapporten 
”Illegale stoffer i Danmark - overvågning af nye 
psykoaktive stoffer i Danmark”.

Narkotika på Gadeplan giver nu også et indblik 
i, hvilke slags narkotika der bliver konfiskeret i 
de forskellige dele af Danmark. Hash udgør en 
større del af politiets beslag i København og 
Nordsjælland end i de øvrige politikredse, mens 
der tegner sig et billede af amfetamin som et pro-
vinsstof – i hvert fald beslaglægger politiet stoffet 
hyppigere uden for København og Aarhus.

Renheden af stoftyperne varierer
Rapporten Narkotika på Gadeplan bliver blandt 
andet til på baggrund af stikprøver, som politi-

kredsene indsender til de retskemiske afdelinger  
på landets tre retsmedicinske institutter ved Aar-
hus Universitet, Københavns Universitet og Syd-
dansk Universitet. Her bliver prøverne analyseret 
– og det giver et overblik over kvaliteten af de 
mest almindelige stoftyper på gadeplan. Kvalite-
ten af narkotika defineres i undersøgelsen som 
indholdet af aktivt euforiserende stof – og den 
andel varierer meget. Nogle stoftyper bliver for-
handlet i relativt ren form, mens andre stoftyper 
fortyndes, inden de sælges. Det er vigtigt for 
stofbrugere, men også for ansatte i sundheds-
væsenet og behandlingstilbud, at vide, hvilke 
stoffer der har de største udsving i kvaliteten, 
da risikoen for overdosering stiger, når der 
både er godt og skidt stof på gaden samtidig. 
Stoffer af god og dårlig kvalitet ser ens ud, og  
det er de retskemiske afdelingers erfaring, at 
brugerne ofte ikke selv er klar over, om de er i 
besiddelse af fx kokain af høj eller lav renhed. 
Kokain er en af de stoftyper, som varierer meget i 
renhed, og selv om kvaliteten af kokain gennem-
snitligt set er høj – 67 procent – er der stor varia-
tion i de prøver, som indgik i undersøgelsen. Her 
varierede renheden mellem 14 og 90 procent.

Et andet problem opstår, når stofbrugere for-
veksler to forskellige stoffer, som det fx sker med 
amfetamin og metamfetamin. Stofferne er nært 
beslægtede og findes begge på det danske stof-
marked, selvom amfetamin er meget mere almin-
deligt end metamfetamin. Det er ikke muligt at 
adskille de to stoftyper fra hinanden, da begge 
normalt fremstår som hvidt pulver. Virknings-
mæssigt er de to stoffer også nært beslægtede. 
Alligevel kan der efter analyse af de to stoftyper 
konstateres en signifikant forskel i renheden.  
Metamfetamin er således meget renere (76 %) 
end amfetamin (12 %), når stofferne sælges på  
gadeplan. Metamfetamin optages desuden lettere 
i centralnervesystemet og virker derfor stærkere 
end amfetamin. Den lettere optagelse og særligt 
den højere renhed af metamfetamin på bruger- 
niveau fastholder metamfetamin som en stærkere 27
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Politiets narkotikabeslaglæggelser i Danmark 2021

                                             
Narkotika 
på gade-
plan 2011                                
Side 15

Stofgruppe Antal beslag Andel af beslag Samlet mængde 
beslaglagt1

Gennemsnitlig  
størrelse af beslag2

Hash 16.950 59 % 3.035 kg 3,2 g
Kokain 4.287 15 % 397 kg 1,0 g
Marihuana 2.755 10 % 392 kg 9,2 g
Amfetamin 2.103 7,3 % 160 kg 2,7 g
Hampeplanter 406 1,4 % 81 / 9.391 kg /stk. 19 / 10 g /stk.
Heroin 402 1,4 % 14 kg 1,9 g
MDMA 334 1,2 % 8,4 kg 1,9 g
Metamfetamin 279 1,0 % 3,3 kg 1,7 g
Ketamin 235 0,8 % 5,1 kg 2,0 g
Ecstacytabletter 212 0,7 % 6.342 stk. 7 stk.
Blotters (LSD-frimærker) 193 0,7 % 7.229 stk. 10 stk.
Psilocybinholdige svampe 135 0,5 % 17 kg 10 g
Nye Psykoaktive Stoffer 124 0,4 % 20 / 1695 kg /stk. 1,8 / 10 g /stk.
Cannabisolie 119 0,4 % 5,3 kg 10 g
GHB / GBL 109 0,4 % 81 kg 62 g
Khat 65 0,2 % 450 kg 4 kg
Opium 7 <0,1 % 1,4 kg 2,8 g

1 i den samlede mængde antages 1 ml = 1 gram.
2 medianværdi
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stoftype end amfetamin. Forskellen i renhed af 
de to stoftyper kan bero på fremstillingsmetoden, 
som kemisk set kan være ret forskellig.

Generelt set er renheden af de almindeligt fore-
kommende euforiserende stoffer på gadeplan høj 
i øjeblikket, hvilket indikerer, at der kan være meget 
stof i omløb. Coronapandemien, hvor grænserne 
blev lukket i flere måneder af 2020, har tilsyne- 
ladende ikke haft en målbar effekt på hverken 
renheden af de euforiserende stoffer eller arten 
af de tilsætningsstoffer, som har været anvendt. 

Problematiske tilsætningsstoffer
De retskemiske afdelinger ved Aarhus Univer- 
sitet, Københavns Universitet og Syddansk Uni-
versitet undersøger tilsætningsstofferne i de 
stikprøver, som politikredsene fra København, 
Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg sender ind. 
Det er sjældent, at tilsætningsstofferne i en nar-
kotikaprøve giver anledning til særlig bekymring 
nu og her – da de som regel ikke er akut farlige. 
Dog kan visse tilsætningsstoffer give sundheds- 
mæssige problemer ved længere tids brug. Stof-
ferne levamisol og fenacetin er begge alminde-
lige tilsætningsstoffer i kokain og forekommer 
i hhv. 39 og 6 procent af kokainen på det dan-
ske stofmarked. Levamisol er et lægemiddel til 
behandling af bl.a. parasitiske ormeinfektioner, 
men kan ved længere tids indtag nedsætte im-
munforsvaret og medføre vævsskade. Fenacetin  
er et lokalbedøvende lægemiddel beslægtet med 
paracetamol, men har vist sig at være kræft-
fremkaldende. Stoffet anvendes derfor ikke som  
lægemiddel i Danmark.

Der har igennem årene floreret historier i medierne 
og i stofbrugermiljøer om særlige problematiske  
tilsætningsstoffer – som rottegift. Analyserne 
viser dog, at historierne ikke beskriver virkelig-
heden. De retskemiske laboratorier har ek-
sempelvis aldrig fundet rottegift (warfarin) 
i narkotika beslaglagt i Danmark. Der kan 
dog i perioder være andre typer af problema-
tiske stoffer i narkotika, som enten skyldes 
utilsigtede biprodukter fra fremstillingen 
af stofferne eller uvidenhed hos de personer, 
som fortynder stofferne. I disse tilfælde vil 
Sundhedsstyrelsen og politiet blive under- 
rettet, så offentligheden kan blive informeret.

Nogle stoffer er næsten helt fri for tilsætnings-
stoffer. Det gælder fx MDMA, eller ecstasy, som 
stoffet populært betegnes, der findes på stofmar-
kedet i to former. Dels som ecstasy-tabletter, men 

i de senere år hovedsageligt som et brunt kry-
stallinsk pulver. I modsætning til flere af de andre 
stoftyper på gadeplan forhandles MDMA-pulver  
næsten altid i meget ren form. Den gennem-
snitlige renhed er 70 procent, og variations-
intervallet er mindre, end hvad der obser- 
veres for andre stoftyper. Af samme årsag finder 
de retskemiske afdelinger sjældent tilsætnings-
stoffer i MDMA-pulver.

Hold dig opdateret med ny hjemmeside
Hvis du gerne vil have helt aktuelle tal og infor-
mation, kan du holde øje med Sundhedsstyr- 
elsens nye hjemmeside https://www.sst.dk/da/
Viden/Stoffer/Overvaagning-af-narkotikasituati-
onen/Advarsler-om-farlige-stoffer som opdateres  
løbende med data fra undersøgelsen og aktuel 
information. 

Her kan du blandt andet læse om de nye eufo-
riserende stoffer, der løbende dukker op i Dan-
mark og på det europæiske marked. Du kan 
desuden følge med i renheden af de hyppigst 
forekommende stoftyper på brugerniveau – for-
delt på landsdele, og du kan se, hvad politiet 
beslaglægger mest og mindst af.

Hvis du er interesseret i den historiske udvikling, 
kan du fx også se renheden af de mest populære 
stoffer over en årrække.
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Forekomst af udvalgte stoftyper i politikredsene 
Stoffets andel i % af alle beslaglæggelser i hver politikreds*  

 

 

 
*Bemærk at skalaen er forskellig for de tre stoftyper. ”Cannabis” er en samlet betegnelse for hash, marihuana og hampeplanter 

Forekomst af udvalgte stoftyper i politikredsene
Stoffets andel i % af alle beslaglæggelser i hver politikreds*

*Bemærk at skalaen er forskellig for de tre stoftyper.”Cannabis”  
er en samlet betegnelse for hash, marihuana og hampeplanter
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Stof Antal Gennemsnit Variationsbredde 

Heroin base (brun heroin) 36 19% 7 – 50%

Heroin chlorid (hvid heroin) 15 21% 2 – 46%

Kokain 49 67% 14 – 90%

Amfetamin 43 12% 2 – 79%

MDMA 40 70% 26 – 81%

Metamfetamin 9 76% 68 – 82%

Ketamin 18 72% 27 – 93%

THC i hash 35 29% 1 – 52%

CBD i hash 13 2% 1 – 3%

Renhed af illegale stoffer på landsplan i 2021
(Renheden er angivet som procent aktivt stof)

 

• Kvaliteten af narkotika, som handles på det illegale marked i Danmark, har siden 1995 
været nøje overvåget i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, politiet og landets 
retsmedicinske institutter.  

• Overvågningen gør, at myndighederne kan følge udviklingen i de forskellige stoffers 
udbredelse og renhed, og den skaber et samlet, repræsentativt og troværdigt overblik 
over forekomsten af narkotika på gadeplan i Danmark.  

• Overvågningen giver også et indblik i stoffernes kvalitet og indhold af 
tilsætningsstoffer.  

• Data kommer fra Rigspolitiets narkotikabeslags-statistik og fra analyser af systematisk 
indsamlede narkotikabeslag i udvalgte politikredse.  

• Stofferne er analyseret på de retskemiske afdelinger på landets tre retsmedicinske 
institutter (ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet). 

• Resultaterne udgives i to årlige rapporter, ’Narkotika på Gadeplan’ og ’Illegale stoffer i 
Danmark’, som kan findes på Sundhedsstyrelsens og Institut for Retsmedicin, Aarhus 
Universitets hjemmeside.
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Kunstnere, journalister og andre i formidlende professioner 
arbejder til daglig med at bringe historier til verden om menne-
sker, 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 man-
ge andre, at de på nært hold kender til, hvordan et problema-
tisk forbrug af rusmidler kan påvirke livet.

KENDTE LIV: 
INTERVIEW MED 
THOMAS BO LARSEN 

Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix



”Jeg er jo vokset op 
som én af dem, jeg 

kalder ’the lost boys’ 
– de fortabte drenge 
fra alkoholiserede 

hjem”
I filmen ’Druk’ spiller skuespiller Thomas Bo Larsen en mand, der dør som 

konsekvens af sit store alkoholforbrug. I virkelighedens verden gik det 
heldigvis anderledes for Thomas Bo Larsen selv, som for otte år siden 

stoppede med det forbrug af alkohol, kokain og benzodiazepiner, som havde 
præget det meste af hans voksne liv.

AF KARINA LUISE ANDERSEN

Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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Den vandt både en Bodil, en BAFTA og en Oscar. 
Og mange andre priser. Instruktør Thomas Vin-
terbergs film ’Druk’ med skuespillerne Mads Mik-
kelsen, Magnus Millang, Lars Ranthe og Tho-
mas Bo Larsen i hovedrollerne. For sidstnævnte 
bragte filmen dog også meget mere med sig end 
”kun” anerkendelse og priser. Det var også med 
Thomas Bo Larsens egne ord en fantastisk op-
levelse at blive mindet om, hvor stor og ødelæg-
gende en rolle, alkohol og andre rusmidler havde 
spillet i hans eget liv.

”I ’Druk’ skulle jeg spille skidefuld, og det lå  
lige til højrebenet,” griner Thomas Bo Larsen og 
fortsætter:

”Og det var sjovt, fordi jeg følte mig faktisk 
fuld, hver gang jeg spillede det, men jeg fik  
bare ikke nogen tømmermænd. Men hjernen  
kunne huske det hele, og det var en ret ud-af- 
kroppen-oplevelse, men også fantastisk, fordi 
lige så snart jeg var færdig med scenen, var der  
noget, der sagde til mig: ”Der skal jeg aldrig  
nogensinde hen igen”.”

’Der hen’, som Thomas Bo Larsen taler om, 
er dengang, hvor han indtog store mængder  
alkohol, kokain og den akut beroligende me-
dicin benzodiazepiner. Sine tre venner kalder 
han dem. Det var noget, han følte, han havde 
brug for i sit liv.

”I virkeligheden følte jeg jo en kæmpe ensom-
hed. Men mine stoffer kunne slå ensomheden 
ihjel, fordi jeg følte, de støttede mig. Men hvis jeg 
så ikke havde mit misbrug, så kom følelsen af 
at stå alene. Så havde jeg ikke mine tre venner: 
kokainen, pillerne og alkoholen. Og det var jo en 
selvvalgt ensomhed, for jeg isolerede mig jo, så 
jeg kunne være i fred med mine tre venner. For 
jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg kunne 
leve uden dem.”

Én af de fortabte drenge
Behovet for rusmidlerne startede tidligt i Thomas 
Bo Larsens liv. Han beskriver det som lige dele 
eksperiment, dulmen og flugt.

”Jeg er jo vokset op som én af dem, jeg kalder 
’the lost boys’ – de fortabte drenge fra alkohol- 
iserede hjem. Det var en masse knægte ligesom 
mig selv, og vi lavede vores egne regler, for der var  
ingen voksne, der holdt øje med os eller havde  
overskud til at gå op i, hvad vi lavede, eller hvordan  
vi havde det. Jeg var kun elleve år, da jeg første  

gang sniffede lightergas, og vi var i det hele  
taget utroligt interesserede i at eksperimentere 
med alt, der kunne give følelsen af ’flugt’. Vi skulle  
bare væk fra hverdagen. Vi havde sågar også 
næsen nede og sniffe i benzintanken i knallerten  
nogle gange,” fortæller Thomas Bo Larsen  
og uddyber:

”Men det handler jo også om tiden dengang. 
Jeg er født i 1963, og altså, min morfar var til-
lidsmand på Carlsberg, og min mormor var så-
dan en rigtig københavnerdame, med papillotter 
i håret, røg cigar og voksede op på Halmtorvet. 
Og det gjorde min mor jo også. Det var en helt 
anden tid, og der var altid ti bajere på bordet, 
når man var på besøg hos hinanden, og hånd-
værkere fik tit en morgenbajer til at starte ar-
bejdsdagen på. Så når man vokser op i sådan 
en tid og i det miljø, så er alkohol ikke noget, 
man skal passe på. Der var ingen, der lagde 
mærke til, om vi børn og unge drak for meget, 
røg hash eller noget af alt det andet, vi lavede. 
Det var jo faktisk først, da jeg kom ind på skue-
spillerskolen, hvor jeg var i midten af tyverne, at 
der var en lærer, der sagde til mig, at hun syn-
tes, jeg skulle passe lidt på med det der alkohol. 
Det undrede jeg mig meget over, hun sagde,” 
griner han og konkluderer: ”Men der har jeg jo 
allerede haft et alt for stort alkoholforbrug.”

Thomas Bo Larsen havde en fascination af  
alkohol, lige fra han var syv år. Han elskede at se 
cowboyfilm, hvor en mand gik ind på en bar og  
fik sig en whisky. Det føltes vildt og forbudt og  
lige som noget for ham. Han var nysgerrig efter at 
prøve det selv. Men alkoholen blev ikke det første,  
han blev afhængig af. Det var i stedet cannabis.

”Da jeg var teenager, havde jeg et kæmpe for-
brug af hash i fem-seks år. Men så fik jeg en 
hashpsykose. Jeg kunne ikke være sammen 
med andre mennesker, jeg kunne ikke gå på ar-
bejde, jeg kunne ingenting. Og det var en ander-
ledes følelse end med alkoholen og kokainen. 
For hash er ligesom et indadgående stof, hvor 
alkohol og kokain er mere udadreagerende. Og 
det kunne jeg ikke håndtere. Sådan noget med 
svampe kunne jeg heller ikke finde ud af. Alle de 
stoffer, hvor man skulle sætte sig ned og tænke 
sig om, det duede jeg ikke til,” griner Thomas Bo 
Larsen, men bliver hurtigt alvorlig igen:

”Jeg kom selv ud af mit hashmisbrug ved sim-
pelthen at flytte miljø, men hvis jeg prøvede  
at ryge lidt igen, så kom psykosen tilbage med 34

STO
F N

R. 42 / SO
M

M
ER 2022



Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix



Thomas Bo Larsen tog toget tilbage til Køben-
havn. Han drak hele vejen, og da han kom hjem, 
ringede han til psykiateren, som gav ham noget 
medicin beregnet til at dulme abstinenser. Tho-
mas supplerede selv med en flaske vin, og da 
han sad med flasken i hånden, sagde han til sig 
selv, at det her måtte stoppe.

”Så ringede Michael Falch og sagde, at jeg kunne  
tage til et AA-møde. Og det gjorde jeg så næ-
ste dag klokken otte, en tirsdag. Jeg gik ind til 
AA-mødet og anede intet om, hvad det var. Jeg 
havde tidligere haft sådan nogle forestillinger 
om, at AA bestod af nogle bumser, der sad og 
drak snaps ude på Landbohøjskolen. Men det 
viste sig, at der sad fem mænd i pænt tøj og for-
talte fuldstændig den samme historie som min 
og vidste lige præcis, hvordan jeg havde det. 
Der stoppede min følelse af ensomhed,” siger  
Thomas Bo Larsen og fortsætter:

”Da mødet var slut, sagde jeg det, som var nok 
det vigtigste for mig. Jeg sagde: ”Jeg tror krafte-
deme, jeg er alkoholiker”. Og det turde jeg sige, 
fordi de her mænd turde at sige det. For første 
gang i mit liv var jeg et sted, hvor jeg ikke behø-
vede at skjule mit misbrug. Jeg kunne fortælle 
åbent, hvor meget jeg drak, og de rynkede ikke 
engang på næsen. For mig var det ligesom at 
komme hjem. I AA mødte jeg forståelse, for de 
havde alle sammen prøvet det.”

Receptmedicinen var det sværeste
I mange af de år, hvor Thomas Bo Larsen havde 
et stort forbrug af diverse rusmidler, gik han til 
psykiater. En behandling, han valgte at opsøge 
for at få udskrevet benzodiazepiner. Forskellige  
praktiserende læger gav ham også recepter, 
men ingen stillede nogensinde spørgsmåls-
tegn ved, om Thomas Bo Larsen havde godt af 
at få den type medicin i årevis.

”Jeg har undret mig over det i mange år. Jeg tog 
sovemedicin i sytten år, og jeg fik det jo dagligt. 
Det var en hård kamp at komme ud af alkoholen 
og kokainen. Men den hårdeste kamp, det var 
sgu benzo’erne. Og dem kunne jeg først stoppe 
med, to år efter at jeg var holdt op med kokainen 
og alkoholen. Jeg endte med at tage en ”kold tyr-
ker”, men det var hårdt. Jeg sov ikke ordentligt i 
to år efter,” siger Thomas Bo Larsen og uddyber: 
”Jeg sørgede altid for at finde nogle godt hær-
gede læger, du ved, som let udskrev medicin.  

det samme. Det vil jeg ikke ønske for min vær-
ste fjende. Så jeg var tvunget til at holde helt op. 
Simpelthen.”

Thomas Bo Larsen har aldrig indtaget rusmidler 
for nydelsens skyld. Han kunne faktisk slet ikke 
nyde dem. Det handlede om noget helt andet.

”Hvis jeg var rigtig glad, så skulle jeg have noget 
at fejre med. Og hvis jeg var rigtig ked af det, så 
skulle jeg selvfølgelig også have noget at dulme 
med. Hvis jeg røvkedede mig, så havde jeg da 
også lov til at bruge alkohol og stoffer til det. Alt-
så, det var alle slags følelser, der skulle slukkes, 
lige fra jeg var tretten år og første gang var rigtig 
fuld og røg hash. Det var lige meget, hvad det var 
for en følelse. Den skulle bare væk fra mig, og 
jeg skulle væk fra den.”

Ensomheden forsvinder, når man 
møder andre, der har prøvet det selv
Thomas Bo Larsen indså først, da han var i star-
ten af 50’erne, at han havde brug for hjælp til sit 
store forbrug af alkohol, kokain og benzodiazepi-
ner. Det skete, fordi han mærkede abstinenser 
hver eneste morgen. Og han endte med at få lyst 
til at tage livet af sig selv.

”På det tidspunkt drak jeg en flaske vodka, to 
liter vin og tog to gram kokain og fire benzo’er 
hver dag, og det er jo ikke et værdigt liv, når du 
er helt derude. Alt roder, der er møgbeskidt, og 
du opdager det ikke rigtigt. Jeg lavede et lidt for- 
kølet selvmordsforsøg, og det fik min daværende 
kæreste og daværende psykiater at vide, og så 
blev der pludselig fuldstændigt lukket for pillerne 
[benzodiazepinerne] efter 17 års forbrug. Så rin-
gede psykiateren til en mand, der kom og hente-
de mig og kørte mig til Jylland til et behandlings-
center,” fortæller Thomas Bo Larsen.

”Jeg havde seks guldbajere og et gram kokain 
med til at kunne klare turen. Da vi så ankommer 
til centret, er der ingen læge, så de kunne ikke 
give mig noget for abstinenserne ud over noget 
naturmedicin. Så var der en dame på værelset 
ved siden af, der blev ved med at sige: ”Gud, 
giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke 
kan ændre”, og så troede jeg simpelthen, at 
jeg var med i ’Rosemary’s Baby’ [amerikansk  
gyserfilm]! Jeg følte, jeg var havnet i en eller an-
den sekt, der ville skære mig midt over,” griner 
han og konstaterer: ”Så jeg hoppede ud ad vin-
duet og stak af derfra.”36
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Jeg tror, det i dag er blevet sværere at få udskre-
vet så meget og i så mange år, men jeg undrer 
mig alligevel over det: altså, sytten år med et 
dagligt forbrug!”

Siden Thomas Bo Larsen kom ud af sin rusmid-
delafhængighed, har han kun haft ét tilbagefald. 
Efter at have undværet alkohol i ni måneder tog 
han til Thailand på en motorcykeltur, og der kom 
han korporligt op at skændes med en mand. Og 
det gjorde, at han endte med at drikke i fire dage.

”Jeg har været oppe at slås en masse gange, når 
jeg har været fuld, men der var jeg jo bedøvet 
af alkoholen. Og lige pludselig var jeg ædru, og 
adrenalinen susede i kroppen. Så jeg skulle bare 
have et glas til lige at tage nerverne. Da jeg våg-
nede efter fire dage, lå der vodkaflasker over det 
hele på hotelværelset. Og jeg kom hjem med en 
stor tiger på skulderen, og jeg kan ikke engang 
huske, at jeg fik den tatoveret. Der fandt jeg bare 
ud af, at jeg havde ingen kontrol, og det var et 
afgørende øjeblik for mig,” fortæller Thomas Bo 
Larsen og afslutter:

”Jeg troede, jeg ville blive smidt ud af AA, men 
alle sagde bare: ”velkommen tilbage”. Og der 
vidste jeg, at det bare var at starte forfra, og 
jeg kunnejo også mærke, at i de ni måneder, 
jeg havde været ædru, havde jeg fået en mas-
se gode ting i mit liv, som jeg aldrig havde  
haft før. Og det ville jeg tilbage til. Tilbage til 
at have det godt. Og jeg har heller aldrig haft  
det så godt, som jeg har det i dag. Jeg har det 
fantastisk, og det er jo, fordi at jeg har prøvet at 
have det så ad helvede til. Så hvis jeg har en dår-
lig dag, så kan jeg bare tænke tilbage på mit mis-
brug, og så bliver jeg bare glad og taknemmelig 
over, hvordan jeg har det i dag. For mig er det en  
beruselse at være ædru.”
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Tankestrøm fra  
afdelingen

ESSAY: 

AF SIDSEL ANA WELDEN
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Jeg begynder at blive utålmodig, når klokken er omkring 14 om eftermiddagen.

For så er klokken 8 om morgenen hos dem, og de står tidligt op, så de 
må ringe snart. Det er også vigtigt, at de ringer inden klokken 16, hvor 
lægen tager sin turnus op ad gangen. Det tager ikke meget mere end 5-10 
minutter, når han kommer forbi. Han skal bare lige lave et høflighedstjek, 
spørge, om det går ok medicinen, og den slags. Lade, som om han har et 
overblik over alt det, som sygeplejerskerne egentlig har styr på. Men jeg 
vil helst ikke have, at dem derhjemme ved, at jeg er her.

Når min lillebror ringer, kan vi godt lide at snakke sammen mindst en 
time. Det behøver ikke at være de dybe samtaler, bare at sludre lidt. Jeg 
elsker især at høre ham fortælle om vejret. Det er vinter nu derhjemme, 
det betyder 25 grader, og for min lillebror er det koldt. Ham og hans børn 
går rundt i dunjakker om morgenen, flygter fra hver en skygge. Jeg ler og 
siger, han skal være lykkelig for, han aldrig har oplevet det danske vejr. 
Han ler og siger, at det er han også.

Udsigten her fra vinduet ligner langt fra den, jeg husker hjemmefra. Himlen 
er grå, og træerne bliver revet rundt på himlen af blæsten. Jeg savner at 
mærke, hvordan det er at fryse i en dunjakke i 25 grader.

Klokken er blevet 9, og jeg bliver urolig i kroppen, når telefonen ikke har 
ringet endnu på det her tidspunkt. Kimen er beroligende for min krop, 
samtalen er en distraktion fra min trang til at drikke. Fordi det at drikke 
føles som at komme væk herfra. Og når familien ringer, føles det også 
som at komme væk her fra afdelingen. Eller det føles som mere end det. 
Det føles som at komme hjem.

Endelig ringer telefonen, og jeg har min brors stemme i røret: ”Holder du 
dig stadig tør?”, spørger han. ”Ja”, svarer jeg ærligt. ”Men det’ sgu svært, 
det’ ikke altid, jeg kan se pointen i at lade være, du ved …”. 

Han er den eneste i familien, der ved, hvor slemt det står til, og det er godt 
at have ham, jeg kan betro mig til, og han fortæller da også, at rødvinen 
er blevet fast ved middagsbordet, når han spiser med børnene. Jeg er 
ikke bekymret for ham, der er lang vej hen til dér, hvor jeg har været, der 
hvor jeg er lige nu. En stor forskel er, at han har familien, sine børn, vores 
lillesøster og hendes mand. Og det er trods alt bedre at være velfungerende 
alkoholiker, der kun drikker lidt, når børnene er lagt, end at være en mor, 
der har været totalt fraværende for sine børn gennem deres opvækst.

Jeg er heldig, at de stadig kommer på besøg.

Problemet er, at jeg bare grundlæggende føler mig misforstået af det her 
system. Som om de ikke rigtig spørger, som om de ikke rigtig lytter. Eller 
måske er de ikke interesserede, de tror ikke, at det er relevant. Jeg er glad 
for at have den her seng, jeg er glad for, at jeg kan være her, selvom jeg 
savner mine børn og min familie derhjemme så inderligt. Men al medicinen 
fjerner desværre ikke tankerne og de mareridt, jeg får hver nat. Også 
selvom jeg er vågen, så vælter de ind over mig. 39
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Og det er jo derfor, jeg får lyst til at drikke, det er derfor, jeg har drukket 
alle de her år. For det har været den bedste medicin til at slukke for de 
smertefulde billeder og minder fra krigen, der vælder op, uanset hvor 
meget jeg prøver at holde det nede. Uanset at det er en livstid siden, 
krigen derhjemme rasede.

Jeg ved simpelthen ikke, hvordan ellers at håndtere smerten. Hvordan 
jeg ellers skal lære at sove. At gå på arbejde. At love, jeg kommer til min 
datters fødselsdag. Jeg vil så gerne, der er intet, jeg hellere vil, men der er 
en del af mit sind, som hænger sammen med min fortid, som er stærkere 
end alt andet. Som kan henlægge mig i et totalt mørke og æde alt lys og 
glæde. Og så bliver jeg så desperat, jeg vil gøre hvad som helst for at 
undslippe den tilstand.

Når jeg fortæller det her til min bror, bliver han stille i røret. Han puster 
tungt, måske snøfter han lidt, og jeg ved, at det betyder, at han forstår. 
Hele vores familie er præget af de mareridt. Fordi vi deler den samme 
historie, selvom vi ikke længere deler samme land.

Men når jeg fortæller det til lægerne og behandlerne herude, siger de, 
at de nok skal give mig mere sovemedicin, mere, der kan give mig ro 
gennem dagen. De siger, at de forstår min smerte, men det gør de ikke. 
Og det føles ikke, som om de vil, som om de ønsker at forstå. For ofte vil 
jeg egentlig bare så gerne have nogen at tale med. Jeg ved jo, at der er 
andre som mig, som også sidder rundt omkring alene og savner deres 
familier, og som rammes af traumer som små stød i løbet af dagen. 

Men jeg tror måske ikke, vi er nok mennesker med den her problemstilling. 
Med krig og traumerne som fællesnævner, siden det ikke er et fokus i 
vores behandling. Jeg mener: Hvis alle deres patienter led af traumer 
og flashbacks, måtte de vel være nødsaget til at udvide deres 
behandlingsmetoder?

Alle os patienter herude er lidt lukkede om os selv. Eller, vi hygger os 
sammen, jeg er glad for, de er her. Vi kan bagtale lægerne lidt, snakke 
om medicin, metadon, abstinenser, og hvad vores yndlings-væske var. 
De fleste har øl som det, de savner mest. Typisk danskere. Mit drug of 
choice var vodka og rødvin. Især rødvinen savner jeg. Men jeg savner 
ikke at drikke den alene i min lejlighed. Jeg savner at dele en flaske med 
mine søskende, mine venner, jeg savner, at rødvinen er omgivet af latter, 
af tryghed, af musik, af varme. At den er en tilføjelse til noget, der allerede 
er godt. Ikke at den er en tilføjelse til noget, der allerede er dårligt.

Til ensomheden, til de dårlige tanker, til savnet. Det er uhyggeligt så stærk 
en kraft, det kan have, at den nu næsten har overtaget mit liv.

Ole, som jeg spiller kort med hver dag efter frokost, har besluttet, at han 
ikke vil være her mere. Men det har han sagt mange gange før, og han 
er heldigvis blevet her indtil videre. Jeg er bange for, at han pludselig gør 
alvor af sine trusler. Han siger, det ikke er det værd, at øllene og hans 40
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frihed er bedre for ham end at spilde sin tid her. For der kommer alligevel 
ikke nogen på besøg mere. Hans venner har ikke overskud til at tage så 
langt, og han har ingen børn.

Jeg fraråder ham det. Lægerne fraråder ham det. Men alligevel forstår jeg 
ham godt, det gør jeg virkelig. Også han siger, at han savner nogle at 
tale med, nogen, der virkelig vil lytte. Alligevel lytter vi heller ikke rigtig til 
hinanden. Det er for svært at åbne op, og det føles ikke, som der er tid. Jeg 
har ikke ressourcerne til at spørge ind, og jeg er nok ikke den eneste. Men 
jeg vil vove at påstå, at lægerne burde have det, eller terapeuterne.

Når jeg prøver at forklare det til min bror, er han uforstående. Man kan 
ikke forsøge at behandle ét problem uden også at forholde sig til de andre. 
For os er det fuldstændig uforståeligt ikke at se på kroppen og sindet som 
sammenhængende, som noget, der flyder sammen. Det holistiske syn på 
mennesket burde gælde overalt.

I stedet sidder vi nu en masse mennesker, i forskellige aldre, og spiller kort, 
og spiser kartoffelmos med kød til frokost, vi ryger sammen på altanerne, vi 
smalltalker, vi spørger: ”Har du sovet godt, hvordan går det med medicinen, 
hvor mange milligram er du blevet sat op eller ned?”, vi venter på, at 
telefonen ringer, vi venter på besøg, vi venter på, besøgene ophører igen, 
vi dagdrømmer, vi er nostalgiske, håbefulde og så trøstesløse.

Det går i ring. Det hele gentager sig selv. Og vi har ansvaret for os selv. 
Vi kan gå, når vi vil. Der er ingen, der holder os her. Vi skal have noget at 
kæmpe for, noget at længes imod, nogen, der venter på os.

Det har jeg heldigvis. Håbet om at tage hjem, at sidde rundt om bordet igen 
på en måde, hvor rødvinen ikke er farlig længere, hvor den ikke betyder en 
potentiel død. Et håb om at være en stabil mor, som mine børn altid kan 
regne med.

Jeg savner at stå i min mors have derhjemme og tælle appelsinerne. Jeg 
savner at plukke dem og hver gang blive lige så begejstret over størrelsen, 
for de er større end en hånd. Her er appelsinerne små og ofte tørre. Jeg 
savner at lede efter skyggen, fordi solen er for varm. At jagte firben i haven.

Der er også en have her, og der står en stor blodbøg i midten. Den er 
bestemt også smuk. Den er dramatisk og kontrastfyldt op mod de grå 
bygninger og den grå himmel. Jeg kan godt lide at gå i cirkler rundt om 
den, at kigge op mellem grenene og blive svimmel, at plukke et blad af og 
spise det. Men det er for koldt til at være derude længe, for koldt til at sidde 
og læse en bog under kronen.

Men det er noget af det bedste jeg har lige nu. Kortspillene med Ole, 
telefonsamtalerne med min bror, blodbøgens skønhed. Og så drømmene 
om fremtid. Håbet, jeg stadig har. Åh, håbet. Det er mit, og jeg bliver ved 
med at have det.
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Sidsel Ana Welden er forfatter og debuterede i 2021 
med romanen ’I det hvileløse’, som handler om at være 

ung, forelsket og drikke øl ligesom alle andre unge, men 
også om at have haft en opvækst med en elsket, men 

traumeramt far, og at leve et ungdomsliv, som i perioder er 
præget af svær psykisk sygdom.
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Unge er vant til at tale om seksuelt samtykke og har nogle klare idéer om,  
hvad samtykke betyder, og hvordan det kommunikeres. Men derfor er samtykke 
alligevel ikke altid ”nemt” eller føles som et frit valg, fordi mange faktorer, bl.a. 

alkohol og køn, komplicerer situationen. Og nogle gange ender det så  
slemt som voldtægt.

AF EVANGELIA KOUSOUNADI KNOUNTSEN

Seksuelt samtykke 
kan være svært at 
kommunikere for 

unge. Alkohol og køn 
spiller en rolle

Evangelia Kousounadi Knountsen er 
psykolog og ph.d.-studerende ved 
Center for Rusmiddelforskning
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I december 2020 blev en ny voldtægtsbe-
stemmelse, baseret på samtykke, vedtaget i  
Danmark. Ifølge den skal alle parter, der har sex 
med hinanden, have givet og modtaget samtyk-
ke hertil. Hvis ikke der er givet samtykke, er der 
tale om voldtægt.

Dette adskiller sig fra den gamle voldtægtslov- 
givning, hvor der var tale om voldtægt, hvis of-
feret havde sagt nej eller gjort modstand; hvis 
offeret var ude af stand til at gøre modstand,  
eller hvis gerningspersonen havde brugt vold 
eller trusler om vold. En af grundene til, at den 
gamle voldtægtslovgivning blev anset som pro-
blematisk, er, at en stor del af ofre for voldtægt 
”fryser”– dvs. forholder sig passive pga. fx frygt 
eller chok – i gerningsøjeblikket og derfor ikke 
yder nogen åbenlys modstand.

Den nye voldtægtslovgivning skabte både før og 
efter sin tilblivelse en stor debat om, hvad sek- 
suelt samtykke er, hvordan det kommunikeres, 
og hvordan det forstås.

Da ca. 29 % af alle voldtægter sker i forbindelse 
med alkoholberuselse (1), og da alkohol spiller 
en væsentlig rolle i mange unges liv (2), er det 
essentielt at forstå, hvilke tanker unge gør sig om 
seksuelt samtykke, hvordan de praktiserer det, 
samt hvilke dilemmaer de kan befinde sig i, fx 
til fester.

De unge ved godt, 
hvad samtykke indebærer …
I mit ph.d.-projekt om forholdet mellem seksuelt 
samtykke og alkoholberuselse har jeg interviewet 
30 unge. De unge er blevet givet et andet navn i 
undersøgelsen for at sikre deres anonymitet. 

Da jeg under mine interviews med de unge 
spurgte dem om, hvad samtykke betyder for 
dem, nævnte en del af dem, at samtykke var en 
slags fælles forståelse for – eller enighed om – 
hvad der skulle til at ske seksuelt. Henrik på 23 
år siger for eksempel:

”At man giver sit samtykke, er ligesom en erklæ-
ring af ”jeg har lyst til at være sammen med dig”. 
For mig er det noget af det mest naturlige, det 
er både en accept af nogen andres ønske, men 
også et udtryk for, at jeg ønsker det samme. Det 
er en enighed, vi går ind til hinanden med på en 
eller anden måde. Samtykke er ikke en app, hvor 
du kan trykke ”ja”, fordi samtykke er noget, man 
konstant, løbende giver hinanden, og hvis man 

nogensinde bliver i tvivl, om der er et samtykke, 
så har man ikke et samtykke.”

En del unge, jeg talte med, sammenlignede det 
at give samtykke med andre hverdagssitua- 
tioner. For eksempel fortæller Sanne på 22 år:

”Samtykke handler også om alle mulige andre 
ting. Jeg går ikke bare ind i et hus og siger: ”Jeg 
tager lige din oplader ”, og så skal du sige: ”Stop, 
du må ikke bruge min oplader”.  Altså, der går jeg 
ind og spørger: ”Må jeg låne din oplader?”, og så 
siger du: ”Ja, det må du gerne” eller: ”Nej, det må 
du ikke”.”

For Sanne adskiller det at give og modtage sam-
tykke sig ikke væsentligt fra andre hverdags- 
situationer, hvor man skal bede om lov for at 
gøre noget. Og ligesom ved Henrik – samt man-
ge af de andre unge, jeg interviewede – er der 
hos Sanne ikke den store tvivl om, hvad seksuelt 
samtykke rent faktisk indebærer.

… men derfor er samtykke rigtig svært alligevel
På trods af at det virker, som om at de unge har 
en klar ide om, hvad samtykke betyder for dem, 
erkender de, at der er en række faktorer, der kan 
komplicere samtykke. Nogle af de unge, jeg in-
terviewede, snakkede om en usikkerhed eller 
ambivalens, der kunne opstå inde i dem selv. 
Som Morten på 23 år fortæller:

”Jamen jeg tror, der kan opstå uklarheder i, om 
man er blevet voldtaget eller ej. Man kan vågne 
dagen efter og tænke: ”Skete det egentlig? Og 
fik jeg egentlig sagt ja?” Og specielt det der med 
[par]forhold, synes jeg godt kan være skræm-
mende. Jeg kunne forestille mig, at man tænker: 
”Jamen vi er jo i et forhold … ja, så havde jeg 
måske ikke så meget lyst, eller han havde ikke 
så meget lyst, men det er jo ikke en voldtægt, 
fordi vi er jo kærester, og vi har givet hinanden 
samtykke før … men det betyder ikke, man skal 
udnytte hinanden.”

For Morten kan der altså opstå en usikkerhed om-
kring, hvorvidt det sex, man har haft, har været 
baseret på samtykke. Det kan både være, fordi  
man er usikker på, hvorvidt man rent faktisk har 
samtykket, men det kan også være andre fakto-
rer; fx hvis man er i et parforhold og tidligere har 
givet samtykke til sex, men måske ikke har lyst 
den aften, og det så sker alligevel.
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“ ... en del unge tænker,  
at grunden til, at  
”gråzone-situationer” 
opstår, er, fordi man 
fejltolker hinandens 
signaler.”



Andre unge, jeg talte med, nævnte, at det, der 
ofte går galt i forståelsen af hinandens samtykke, 
er, at man misforstår hinandens signaler. Petra 
på 21 år siger for eksempel:

”Man lægger forskellige intentioner i handlinger. 
Sådan lidt ”det betyder, at hun gerne vil”, og så 
begynder han at kaste sig over hende, og hun er 
sådan ”nej gå væk”. Eller: ”Ej, han lagde en hånd 
på låret af mig, han er klar”, og så kører man, og 
så er det sådan: ”Nej, det var han ikke, han havde 
bare lyst til at røre dig.”

Petra snakker altså om her, hvordan nogle non-
verbale signaler kan tolkes forskelligt af forskel-
lige personer.

Forskning viser, at unge mennesker generelt er 
ret gode til at opfange hinandens signaler (3). Al-
ligevel virker det også til, at en del unge tænker, 
at grunden til, at ”gråzone-situationer” opstår, er, 
fordi man fejltolker hinandens signaler.

Nogle unge, jeg interviewede, fortalte også, at 
alkohol har indflydelse, og at når de er fulde, kan 
de føle, at de har lyst til sex, og derfor samtykke 
– noget, som de måske fortryder senere. Fx siger 
Kristina på 25 år:

”Man gør jo mere ting, fordi man er lystbetonet i 
den tilstand [alkoholberuselse]. Jeg tror også, at 
det er derfor, at jeg måske har taget nogle men-
nesker med hjem. Og det har slet ikke været no-
get, jeg som sådan egentlig havde lyst til, det er, 
fordi mit fulde jeg tager over, og det er slet ikke 
rationelt.”

Kristina snakker altså her om, hvordan hun  
efter et vist niveau af alkoholberuselse ikke er 
sit ”rationelle jeg” længere, men snarere er sty-
ret af alkoholen og beruselsen. Alkoholen ”tager 
over” og ”samtykker” for hende i øjeblikket, men 
efterlader hende dagen efter med en følelse af 
ambivalens.                                                                    

Kristina fortæller derudover, at kvinder kan have 
tendens til efterfølgende at fortryde sex, de har 
haft, mens de var berusede, fordi de frygter  
stigmatisering:

”Man bliver hurtigt stemplet som luder, hvis man 
er sammen med mange, og så tror jeg, at der er 
mange i øjeblikket, som i den fulde tilstand tæn-
ker: ”Det gør vi”, og dagen efter fortryder de og 
tænker: ”Sådan en pige er jeg ikke”.”

Forskning tyder da også på, at selvom vi har haft 
ligestillingsdebat i mange år, føler kvinder stadig, 
at de skal balancere mellem både at være seksuelt  
frigjorte og samtidig ikke være for seksuelle (4). 

På den anden side kan alkohol nogle gange have 
en mere positiv virkning ift. de unges seksuelle 
grænser og kan medvirke til at få dem til at glemme 
de traditionelle kønsroller. Katrine på 19 år siger: 

”Nogle gange gør alkohol sex lidt mere spæn-
dende, og man får prøvet en eller anden ny ting, 
man har talt om længe, fordi man er fuld og tæn-
ker: ”Lad os prøve det nu!” Man bliver lidt mere 
modig og lidt mindre selvbevidst, og man bliver 
lidt mindre bange for at fejle.”

Kommunikation af samtykke 
kan både være verbalt og kropsligt
De unge, jeg interviewede, havde generelt for-
skellige præferencer, ift. hvordan de ville kom-
munikere samtykke. Nogle af dem foretrak at 
kommunikere det verbalt, fordi de følte, det var 
mindre tvetydigt. Andre foretrak nonverbale må-
der, f.eks. at tage tøjet af, fordi de følte, at ver-
bale måder var mere unaturlige eller akavede. 
Og andre igen brugte en blanding af verbale og 
nonverbale kommunikationsmåder. I kommu-
nikationsmåderne var der faktorer, som f.eks.  
deres køn, som de oplevede kunne påvirke de-
res mulighed for at kommunikere samtykke. Nivi 
på 24 år siger:

”Generelt føler jeg, at kvinder og andre køn (end 
mænd) har bedre forståelse af samtykke – i hvert 
fald måske er bevidste om – og respekterer det, 
når man sætter nogle grænser. Jeg tror, at mænd 
bliver socialiseret til at være meget opsøgende 
og måske også grænseoverskridende. Så det vir-
ker til, at mange mænd slet ikke er bevidste om 
den måde, de aggressivt opfører sig på i forhold 
til flirt og sex. Altså det er, som om det er så nor-
maliseret, at det er bare den måde, de er på.”                                                                                                       

I forskningen kalder man den forståelse af sek-
suelle relationer, som har været mest domine-
rende i samfundet, for ’diskursen om den mand-
lige seksuelle drift’ (4). Det handler om, at der 
er en forventning om, at mænd skal være den 
aktive, initierende og insisterende part, når det 
omhandler sex. På samme måde er der en for-
ventning om, at kvinder skal være afventende og 
også afvisende, selvom de egentlig har lyst – jf. 
bl.a. den førnævnte frygt hos nogle kvinder for 
at blive betragtet som ”luder”. Og dette skisma 48
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kan skabe problemer mellem kønnene i forhold 
til reelt at forstå, hvornår man spiller ”kønsrolle- 
spillet som forventet”, eller hvornår man over- 
skrider grænser.

Til gengæld føler Nivi også, at kvinder har min-
dre mulighed for at sige nej til sex med en mand, 
og dette bunder ifølge hende i, at mænd ofte er 
fysisk overlegne i forhold til kvinder, og derfor vil 
kvinder måske ikke turde at gøre modstand:

”Altså der er jo noget med fysisk overlegenhed, 
tænker jeg. Der er selvfølgelig også kvinder og 
andre køn, der er helt vildt stærke, men sådan 
… statistisk set er mænd stærkere end kvinder. 
Så det er også det der med frygten for at blive 
overmandet.”

Den tilsyneladende fysiske overlegenhed kan 
dog også have negative konsekvenser for 
mænd, mener Nivi:

”Altså jeg tror, det er en eller anden tanke om, at 
man virkelig kan blive latterliggjort – at man ikke 
har været ”mand nok” til at sige fra.”

Også Anton på 21 år fortæller om, at der er nogle  
forventninger til, hvordan man som mand skal  
reagere i en seksuel kontekst:

”Til min første gymnasiefest var der to piger, der 
var meget fulde og besluttede sig for, at de godt 
kunne smække mig på røven og rage mig på 
skridtet. De prøvede også med en eller anden 
pind at stikke den op i røven på mig. Meget 
insisterende ville de have mig med ud på toilettet. 
I en anden situation var jeg sikkert hoppet med 
på det hurtigt, men det havde jeg ikke lyst til den 
aften. Jeg tænker, hvis man har haft en følelse 
af, at denne situation var noget ubehageligt, så 
tror jeg ikke, der var særlig mange drenge, der 
ville have nemt ved at sige det. Fordi jeg tror, det 
vil være rigtig svært for andre drenge at kunne 
se alvoren i det. Alle mine venner har jo været 
sådan: ”De vil da bare vildt gerne have sex med 
dig, de ville have dig med ud på toilettet og have 
en trekant med dig! Jeg ville have gjort det”.” 

Seksuelt samtykke er ikke 
et fuldstændigt frit valg
Ifølge Nivi og Anton – og mange af de andre 
unge, jeg interviewede – er der altså stadig 
nogle forholdsvis traditionelle opfattelser på spil 
blandt unge ift. kønsroller og seksuelt samtykke. 
Det kan være både i forhold til, hvordan kønnene 

opfatter sig selv, men også, hvordan de opfatter 
hinanden. Og når alkohol bliver involveret, kan 
det også komplicere situationen, fordi man 
under påvirkningen af beruselsen kan have 
vanskeligt ved at mærke både egne og andres 
grænser og måske føle sig presset til at forblive 
i et traditionelt seksuelt kønsrollemønster og 
forsøge at være enten den, der skal tage initiativ, 
eller den, der skal afvente. Modsat kan alkohol 
dog også have indflydelse på, at man kan føle 
lyst til at bryde med samme mønster med de 
positive eller negative sociale eller psykologiske 
konsekvenser, det så kan opleves at have. Fx 
stigmatisering eller modsat: frigørelse.

Det ser altså ud til, at på trods af de unge faktisk 
har nogle ret tydelige ideer om, hvad samtykke 
betyder for dem, og hvordan de kommunikerer 
dette, er det ikke altid bare et frit, rationelt valg at 
kommunikere samtykke. Forskellige faktorer kan 
komplicere denne proces. At forstå nogle af dis-
se faktorer, og hvordan de unge navigerer i dem, 
er derfor essentielt, hvis vi vil komme tættere på 
at forstå, hvorfor voldtægter finder sted i en kon-
tekst, hvor alkoholberuselse er til stede.
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I en tidligere STOF-artikel har vi beskrevet, 
hvordan seksuelle krænkelser blandt unge ofte 
hænger sammen med alkoholberuselse (1). I den 
sammenhæng er det interessant at bemærke, at 
forskning, der fokuserer på druk og beruselse, 
oftest omhandler mænd, mens forskning, der ser 
på konsekvenser af sex i beruset tilstand, pri-
mært har fokuseret på kvinder (2). Vi har i vores 
undersøgelse bl.a. ønsket at gøre forskningen 
på området bredere og mere nuanceret og har 
derfor som en del af vores forskning fokuseret 
specifikt på unge mænds oplevelser med sek-
suelle grænser i nattelivet. Vores undersøgelse 
involverede interviews med 50 unge (primært  
heteroseksuelle) i alderen 18-27 år, heraf 22 
mænd. Navne på personer i artiklen er anonymi-
seret for at beskytte interviewdeltagerne.

Beruselse, tvetydige signaler 
og andres grænser
Alkohol bruges ofte blandt unge til at skabe mere 
mod, åbenhed og seksuel lyst (3, 4). Mange af de 
unge mænd i vores undersøgelse fortæller også, 
at de får lettere ved at flirte og indlede seksuel 
kontakt, når de er berusede:

”Man er ude for at score, eller man er i hvert fald 
mere tilbøjelig til at kunne score eller være sam-
men med en anden person ved hjælp af alkohol.” 
- Andreas, 23 år

Selvom flere af mændene oplever det som  
positivt, at de får mod til at mærke og handle på 
deres lyst, når de er berusede, er det ofte med 
til at komplicere deres seksuelle relationer. Flere 
af dem fortæller, at det er sværere at tyde, hvad 
andre har lyst til, når der er alkohol involveret:

”Jeg tror, man tænker mere over det, når man er 
fuld, fordi at når du er ædru, så er du slet ikke i 
tvivl om, hvad den anden person vil. Hvor, når du 
er fuld, så … har personen reelt set lyst til det her, 
eller gør hun det bare, fordi hun er rigtig fuld?”  
- Alexander, 23 år

Selvom de fleste mænd i undersøgelsen er 
enige om, at samtykke og seksuelle grænser 
sagtens også kan være uklare uden alkohols 
indflydelse, er det tydeligt, at de oplever, at be-
ruselse i høj grad medvirker til at udviske eller 
sløre grænser og grænsedragning (1-3, 5). Ifølge 
mange af mændene er det særligt svært at aflæ-
se kvinders ofte tvetydige signaler. Mikkel spurg-
te for eksempel en kvinde, om de skulle være 
sammen seksuelt, men fik et uklart svar:

”Jeg føler, at piger altid kommer med sådan et 
ja-nej svar. De kan ikke rigtigt beslutte sig, fordi 
hun sagde til mig: ”Ja, det ved man jo aldrig”.” 
- Mikkel, 18 år

Mikkel fortæller, at de endte med at have sex, 
og at han bagefter spurgte, hvorfor hun ikke bare 
sagde ja. Hun svarede, at hun ikke ville gøre det 
”for let” for ham. Sådanne situationer kan der 
være flere tolkninger af, men forskning peger 
generelt på, at det ikke er så simpelt for kvinder 
som at sige ja eller nej til sex, da normer og vær-
dier forbundet til femininitet også spiller ind. Det 
kan som kvinde være svært at sige ja, selvom 
man har lyst, fordi man både forsøger at leve op 
til forestillingen om ’den pæne’ og ’den seksuelt 
frigjorte’ kvinde på én gang (2, 6).

Et andet eksempel på uklarhed som følge af be-
ruselse er, at det for mange kan være svært at 
forstå eller acceptere et nej. Marcus fortæller om 
en ubehagelig oplevelse, hvor han ikke troede 
på, at det første nej faktisk betød nej, fordi de 
havde været sammen før.

”Da hun sagde nej første gang, så tænkte jeg, 
at det gjorde hun også sidste gang, men hun vil 
egentlig gerne. Så skulle der ligesom siges nej 
mange gange, før jeg egentlig forstod det, og 
der vågnede jeg også op dagen efter og tænkte: 
”Ej, det var faktisk for meget”. Det var ubehage-
ligt, at jeg ikke kunne forstå det til at starte med.”  
- Marcus, 22 år

I Marcus’ situation medvirker beruselsen også 
til at forstærke en kulturel opfattelse af masku-
linitet, hvor manden forventes at blive ved med 
at presse på, selvom kvinden siger nej (7). En 
del mænd fortæller også, at ord, kropssprog 
og handlinger ofte kan virke modsatrettede og  
forvirrende:

”Jeg har været sammen med nogle piger, hvor de 
har taget tøjet af og sådan, men hvor de så ikke 
ville have sex. Det er jo helt fair, men det tager 
lidt ekstra tid at forstå. Der havde jeg brug for den 
verbale ”jeg vil ikke”. - Thomas, 26 år

52

STO
F N

R. 42 / SO
M

M
ER 2022



“ Vores undersøgelse 
tyder på, at mange 
mænd er bevidste 
om, at det oftest er 
kvinder, der er de 
potentielle ofre, 
men også, at en 
del mænd også er 
opmærksomme på, 
at de selv kan havne 
i en sårbar position, 
særligt med henblik 
på at blive anklaget 
for at overtræde 
andres grænser. ”
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Altså, det sker jo, hvor man egentlig ikke har bedt 
om det. Men det er ikke noget, jeg har noget 
imod.” - Alexander, 23 år

I disse eksempler opfattes kvindernes uopfor-
drede berøringer ikke som magtudøvende, ag-
gressiv adfærd, men som måder at udvise sek-
suel interesse på. I undersøgelsen hænger dette 
ofte sammen med, om mændene er åbne over-
for seksuel kontakt med den pågældende kvinde  
eller ej:

”Hvis hun nu havde været ikke særligt tiltræk- 
kende, så måtte hun godt stoppe. Men jeg syntes,  
at hun var pæn, så selvfølgelig måtte hun gerne 
gøre det.” – Tobias, 22 år

I tråd med andre forskningsundersøgelser for-
tæller flere, at de uanset situationen aldrig ville 
fortryde sex med en ”total lækker babe”, men 
godt kunne komme til at fortryde, at de havde 
været sammen med én, der var knap så attraktiv, 
mens de var berusede (2).

Der er dog også en stor andel af de interviewe-
de mænd, der har oplevelser bag sig, som de 
beskriver som ubehagelige – og nogle enkel-
te som direkte grænseoverskridende. Disse 
oplevelser har meget til fælles med nogle af de  
historier om uønskede seksuelle hændelser, 
som unge kvinder ofte fortæller (1).

”Og så kommer der en, hun er lidt ældre, end 
jeg er, pige… kvinde hen og så bare pludselig 
rå-snaver mig. Og altså, jeg har overhovedet ikke 
snakket med hende, set på hende eller noget 
som helst hele aftenen. Og så var jeg sådan: ”Jeg 
skal lige have en bus hjem, så du må godt gå nu”. 
Og så var hun sådan: ”Ej, du er også så kedelig”, 
og så gik hun.” - Peter, 19 år

Selvom nogle af mændene fortæller om forskel-
lige typer af hændelser som Peters, beskriver de 
oftest ikke hændelserne som krænkelser, men 
mere som overraskende, mærkelige eller lidt 
ubehagelige.

”Jeg har prøvet én gang, hvor en pige stoppede 
mig, hvor jeg var på vej hjem fra byen, og sådan 
skubbede mig op mod væggen og tog mig i skrid-
tet, mens hun prøvede at kysse mig, hvor jeg var 
sådan ”what the fuck”-agtig. Jeg går her og er 
tydeligvis skingrende homoseksuel … men det 
stoppede hende ikke, hvor jeg også var sådan: 

Som også vist i en anden undersøgelse (2) er der 
en del unge mænd, der foretrækker, at kvinden 
tager initiativ til sex, fordi de ellers frygter at blive 
anklaget for voldtægt:

”Det er noget, jeg er bange for. Altså jeg har ikke 
selv oplevet det, men jeg ved, det er sket for fyre. 
Altså deres liv er fuldstændig gået i … faldet fra 
hinanden, fordi de er blevet anklaget …” 
- David, 18 år

Vores undersøgelse tyder på, at mange mænd 
er bevidste om, at det oftest er kvinder, der er 
de potentielle ofre, men også, at en del mænd 
også er opmærksomme på, at de selv kan havne 
i en sårbar position, særligt med henblik på at 
blive anklaget for at overtræde andres grænser. 
Frygten for anklager afspejles også i en ny rapport 
fra Aarhus Universitet og Det Kriminalpræventive 
Råd, som viser, at 46 % af de adspurgte mænd 
mellem 16 og 20 år er af den opfattelse, at nogle 
kvinder kan finde på at lyve om voldtægt som en 
slags hævn. Samtidig viser rapporten også, at 33 
% af de unge mænd i undersøgelsen mener, at 
berusede mænd kan komme til at voldtage uden 
intention (8).

Når mænds egne grænser udfordres
Mens stort set alle kvinderne i vores undersøgelse 
har haft adskillige oplevelser af grænseover- 
skridende art (1, 3), er der mange af mændene, 
som ikke lige umiddelbart kan komme i tanke 
om, at deres seksuelle grænser er blevet over-
skredet. Men i samtale om konkrete situationer i 
nattelivet kommer der alligevel noget frem, selv-
om der er stor forskel på, om mændene opfatter 
hændelserne som grænseoverskridende eller ej. 
Carl forklarer, at han har prøvet at blive taget på 
af kvinder eller danset tæt op ad, men at han ikke 
har tillagt det nogen ubehagelig betydning:

”Jamen jeg tror ikke, at jeg har tænkt så meget 
over det. Fordi jeg er sådan. Altså jeg har heller 
ikke … Jeg tror, at jeg har lidt en høj tolerance.” 
- Carl, 18 år

Ligesom Carl er der en del mænd, der lader til 
ikke at have noget imod at blive opsøgt seksuelt 
eller deltage i en eller anden form for seksuelt spil: 

”Altså det er sket mange gange. Det kan jo være, 
hvis man lige står oppe i baren eller et eller 
andet, altså en, der vil have ens opmærksomhed, 
så kommer hun og giver et dask i numsen, og 
så løber hun sådan lidt væk eller et eller andet. 55
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”Hvad fanden laver du?”, hvor hun bare var så-
dan her: ”Ej, men jeg skulle bare finde ud af, om 
du var til piger”.” - Noah, 27 år 

Hvor mange af mændene ikke oplever sig selv 
som krænkede af uønskede berøringer eller til-
nærmelser, er der særligt nogle former for situa-
tioner, der beskrives som ret ubehagelige. Nogle 
mænd har afvist en kvinde og oplevet, at hun så 
begyndte at græde, blokere døren eller på an-
den måde skabe en ”dramatisk scene” til en fest. 
Nogle af mændene har forsøgt at sige nej ved 
at sige, at de har en kæreste, men er ofte blevet 
mødt med: ”Og hvad så …?”. Og nogle er blevet 
talt grimt til eller slået:

”Først så sagde jeg sådan: ”Det der, det skal ikke 
ske”, og så kigger hun på mig sådan, som om at 
jeg er sindssyg i hovedet. Og så bliver hun sur 
på mig, og så siger hun: ”Ej, det er simpelthen så 
nederen, du er bare en taber, og du er kedelig”, 
og så til sidst på aftenen så var hun blevet så 
stiv, så hun gik hen til mig, og så gav hun mig en 
lussing, fordi jeg ikke gad at bolle med hende.”  
- Mikkel, 18 år 

Ikke alle mændene får sagt fra, og flere for-
tæller, at de af og til går med til sex, selvom de 
egentlig ikke har lyst. Nogle gør det, fordi de er 
for fulde til at sige ordentligt fra. Nogle vil ikke 
skuffe den anden eller har det svært med at ind-
rømme overfor venner, at de ikke havde lyst. An-
dre beskriver, at de går med til sex for at ’få fred’:

Meget tyder på, at det for unge mænd i beruse-
de sammenhænge kan være svært at agere på 
andre måder end ifølge den mere traditionelle 
opfattelse af kønsrollerne i forhold til seksuel ad-
færd, hvor de forventes enten at tage initiativ til 
eller altid at have lyst til sex (3, 7). Og selvom 
mange af mændene har oplevet at befinde sig 
i ubehagelige eller grænseoverskridende seksu-
elle situationer, er det de færreste, der identifice-
rer sig som forurettede eller krænkede. Dette på 
trods af at mange af dem direkte påpeger, at hvis 
de havde gjort det samme i forhold til en kvinde, 
så havde de gjort noget forkert. Der er ingen tvivl 
om, at mænd ikke opfatter sig selv som truede i 
seksuelle situationer i nattelivet og under alkohol- 
beruselse, i samme grad som kvinder ofte gør. 
Måske fordi de sjældent føler sig fysisk under-
legne, men i høj grad også på grund af egne og 
andres opfattelser af kønsroller i forhold til sek-
suel adfærd. Til gengæld frygter de i høj grad at 

blive anklaget for at overtræde andres grænser. 
Vores undersøgelse peger på, at det er vigtigt 
at tydeliggøre, hvilken rolle normer for feminini-
tet og maskulinitet spiller for samspillet mellem 
alkoholberuselse og seksuelle relationer blandt 
unge, og hvordan dette relaterer sig til, hvorvidt 
man som ung i nattelivet føler sig som (potentielt) 
offer for seksuelle krænkelser eller ej.
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Socialt udsatte stofbrugere, som modtager substitutionsmedicin for deres 
afhængighed, har ofte svært ved at håndtere de krav, der stilles for udlevering 

af medicinen, fx stabilt fremmøde. Rusmiddelbehandling København har derfor 
etableret fremskudt substitutionsbehandling, hvor stofbrugerne bliver mødt på 

deres egne præmisser.
AF SIV SCHJØLL BERGE

Substitutions- 
behandling på 

gadeplan giver større 
lighed i behandling 
for socialt udsatte 

stofbrugere
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Hvis man som stofbruger er endt på ’stofscenen’ 
på Indre Vesterbro i København, lever man ofte 
et råt og kaotisk liv, hvor både den fysiske og 
psykiske trang efter stofferne har taget styringen 
over livet. Jagten efter stoffer bestemmer ens ad-
færd. Brugere af den gruppe af stoffer, der med 
en samlet betegnelse kaldes opioider – fx heroin, 
morfin, kodein, fentanyl, metadon, oxycontin og 
tramadol – udvikler over tid en fysisk afhængig-
hed, der gør, at kroppen bliver abstinent, når den 
ikke får præparaterne. Man kan blive så syg, at 
det føles, som om man skal dø. Derfor bliver folk 
med en længerevarende afhængighed af opioider 
ofte tilbudt substitutionsbehandling, dvs. at man 
erstatter de illegale stoffer med læge-ordineret  
medicin som metadon og buprenorphin, typisk 
sammen med socialfaglig behandling, fx samtaler  
og hjælp til at kontakte jobcentret.

Men der er et paradoks i substitutionsbehand- 
lingen. Præparaterne er så farlige, at sikkerheds-
reglerne omkring dem kræver meget af de men-
nesker, som skal i behandling, bl.a. overvåget 
indtag og stabilt fremmøde. Samtidig er medi- 
cinen jo beregnet til de mennesker, som har 
færrest ressourcer til at håndtere de krav, fordi 
deres liv er så kaotiske.

Under corona-nedlukningen i foråret 2020 gjorde 
forsamlingsforbuddet det nærmest umuligt for 
stofbrugere at møde fysisk ind de steder, hvor sub-
stitutionsmedicinen udleveres. Socialt udsatte  
stofbrugere blev dermed endnu mere udsatte. 
For at tilbyde disse mennesker hjælp etablere-
de Rusmiddelbehandling København, som er et 
offentligt behandlingstilbud med to centre, frem-
skudt substitutionsbehandling. Det gjorde de 
i samarbejde med Reden og Mændenes Hjem 
(herunder stofindtagelsesrummet H17), som 
er blandt de NGO’er, som findes omkring stof- 
scenen. Fremskudt substitutionsbehandling be-
tyder, at udsatte stofbrugere bliver opstartet i 
substitutionsmedicin på gadeplan. Behandlingen 
er altså flyttet fra behandlingsstederne og ud i 
stofbrugernes eget miljø. I Københavns Kom-
mune kalder man af organisatoriske årsager  
behandlingsstederne for rusmiddelenheder.

Som akademisk medarbejder i Rusmiddel- 
behandling København fik jeg til opgave at be-
skrive indsatsen til internt brug.  Derfor fulgte 
jeg bl.a. det behandlingsteam, der varetager den 
fremskudte substitutionsbehandling, og jeg talte 
også med stofbrugeren Eva, som havde været i 
fremskudt substitutionsbehandling i ca. halvan-
den måned. Hun sagde om behandlingen:

”Fremskudt substitutionsbehandling, den er, altså 
ellers ville du blive tabt fuldstændig af systemet, 
du ville ikke kunne bibeholde behandlingen, 
altså det ville ikke kunne lade sig gøre, fordi det 
kræver, at du er stabil, at du kan komme til tiden, 
og at du kan komme, inden de lukker, og hente 
din medicin. Og her kommer de jo til dig altså. 
De kommer jo til dig og sørger for, at du får din 
medicin.”

Tværfagligt samarbejde 
sikrer en fleksibel behandlingsindsats
NGO’er omkring stofscenen som Reden, Mæn-
denes Hjem og stofindtagelsesrummet H17 
stiller lokaler til rådighed for samtale og under- 
søgelse, mens Rusmiddelbehandling Køben-
havn har et team af tre medarbejdere, der va-
retager behandlingen. Teamet består af lægen 
Nicolay, sygeplejersken Dina og den fremskudte  
rusmiddelbehandler Maiken, og de beskriver sig 
selv som værende uundværlige for hinanden i 
forhold til at forbedre stofbrugernes udgangs-
punkt for behandling. Personalet på Reden, 
Mændenes Hjem og H17 har også en betydelig 
rolle i forhold til at styrke stofbrugernes motiva- 
tion for forandring og hjælper dem fx med at hu-
ske aftaler med teamet. At stofbrugerne ved, at 
deres daglige substitutionsmedicin er til rådighed, 
hvor de er, betyder, at de får mere rum i hverda-
gen til andre aktiviteter (end jagten på stoffer) som 
fx håndtering af eget helbred, boligsøgning m.m.

Fremskudt substitutionsbehandling følger Sund-
hedsstyrelsens vejledning til læger, der behandler  
opioidafhængige patienter med substitutions-
medicin. Da substitutionspræparaterne er risiko-
fyldte pga. stoffernes langsomme halveringstid i 
kroppen, skal medicinen under opstarten dagligt 59
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indtages overvåget i en time, indtil dosis er stabil. 
For mennesker med et højt forbrug af opioider 
er der lang vej fra den lovmæssige startdosis 
på 30 mg metadon til den trecifrede dosis, som 
ofte er nødvendig for at dække abstinenserne. 
Derfor ville stofbrugerne skulle møde op på be-
handlingsstedet hver dag i 3-4 uger, hvilket kan 
være uoverskueligt, især hvis man ikke har et 
fast sted at bo. Her gør den fremskudte indsats 
gavn, da behandlingen kommer til stofbrugerne 
og ikke omvendt. Teamet bag fremskudt substi-
tutionsbehandling fortæller desuden, at deres 
daglige tilstedeværelse i stofbrugernes miljø 
betyder, at de nemmere skaber tillidsfulde rela-
tioner med stofbrugerne og samtidig møder dem 
på et tidspunkt, hvor de ofte har abstinenser i 
optrapningsfasen med metadon, hvilket gør det 
muligt at øge dosis hurtigere end på et behand-
lingssted. For når en stofbruger møder op på et 
behandlingssted i opstartsfasen, har de ofte ind-
taget illegale stoffer for at undgå abstinenser, og 
det kan sundhedspersonalet der ikke se. Derfor 
må lægen være yderst forsigtig i optrapnings- 
fasen med metadon, da det ellers kan medføre, 
at stofbrugeren får en overdosis. Men når stof-
brugerne i stedet mødes på gaden i det miljø, 
hvor de færdes til daglig, kan teamet nemmere 
følge med i, hvad stofbrugeren ellers har indta-
get, og på den måde kan dosis af substitutions-
medicin øges hurtigere.

Udleveringen af medicinen foregår stadig på 
planlagte tidspunkter, fx på Mændenes Hjem 
mandag og torsdag mellem kl. 9 og 11. I optrap-
ningsfasen er det hyppigere. Teamet fortæller, 
at fordi stofbrugerne har svært ved at overholde 
aftaler, har de stort fokus på at sikre kontinuitet i 
den medicinske behandling, så stofbrugerne ikke 
falder for 3-dagesreglen. 3-dagesreglen inde-
bærer, at hvis ikke man får sin medicin tre dage 
i træk, skal man starte forfra på laveste dosis. 
Kontinuiteten sikres bl.a. ved, at rusmiddelbe-
handleren Maiken fx tager en runde på stofsce-
nen på Vesterbro inden medicinudleveringen for 
at opsøge de stofbrugere, der er i behandling, for 
at huske dem på at møde op. Misser de alligevel 
deres aftale, så er H17 eller Reden kun et opkald 
væk, hvor medarbejderne der så kan hjælpe ved 
at ’holde’ lidt på personen, indtil teamet kommer 
med medicinen. Det er det, stofbrugeren Eva me-
ner, når hun siger, at ’de kommer til dig’. Kravene 
til stofbrugerne er minimeret, og behandlingen 
imødekommer deres præmisser. Eva fortæller, 
at teamet ikke …

”[…] forlanger for meget af en, de ved godt, at 
man er et sted, hvor stabiliteten ikke er sååå, 
hvor man måske ikke er så god til at overholde 
aftaler. Der er ikke pres på, at man skal. Man  
bliver ikke presset af det, man føler ikke stress 
over, man ikke kommer, det er ikke sådan, at det 
bliver ubehageligt på nogen måder”.

Fremskudt substitutionsbehandling
giver Eva håb for fremtiden
Eva er 36 år og opholder sig de fleste af døgnets 
24 timer i og omkring stofindtagelsesrummet H17 
sammen med sin kæreste. Deres få ejendele 
kan være i to plastikposer, og en telefon har hun 
ikke. Eva læste engang jura på universitetet, 
men noget førte hende mod en afhængighed 
af illegal metadon. I en lang periode var hun i 
substitutionsbehandling i en anden kommune, 
men en dag kunne hun ikke længere overskue 
at skulle hente sin medicin. De illegale stoffer 
begyndte derfor igen at fylde ’alt for meget’ i 
hendes liv, hun mistede sin lejlighed, og efter 
godt et år på vennernes sofaer begyndte hun 
at sove på gaden. Da kæresten kom i fængsel, 
blev det ekstra svært for Eva selv at skaffe penge 
nok til at dække sit forbrug af stoffer. Eva var tit 
syg af abstinenser og sagde til personalet på 
Reden, at hun gerne ville i misbrugsbehandling. 
De fortalte hende om muligheden for fremskudt 
substitutionsbehandling. Eva synes, det lød som 
en god mulighed for hende:

”For det første gør det, at du har nogle mulig- 
heder for at komme en anden vej. Du behøver 
ikke komme herind [H17] for at få heroin. Og det 
betyder også, at det minimerer din stress, så du 
ikke skal fokusere på at have penge hele tiden. 
Du bliver ikke syg. Og så er de [teamet] sådan 
meget vedholdende. Det er ikke sådan, at hvis du 
ikke dukker op til en aftale, så er det bare ærger-
ligt. De kommer selv hen til dig, så der er virkelig 
sat midler ind til at hjælpe én på en god måde, og 
det betyder helt vildt meget, for lige nu er jeg ikke 
i stand til at overholde en eneste aftale, altså”.

Den håndholdte og opsøgende indsats gør 
altså, at Eva har mulighed for dagligt at få sin  
medicin og ikke falder for 3-dagesreglen. For 
Eva betyder fleksibiliteten i behandlingen, at hun 
kan håbe på sin drøm om at vende tilbage til et  
normalt liv, hvor stofferne ikke længere er styren-
de for hendes handlinger, og hvor hun har en tryg 
base, hun kan kalde sit hjem. Mange udsatte stof- 
brugere som Eva ønsker at reducere deres  
forbrug af stoffer, men har ikke tillid til ’systemet’ 60
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pga. tidligere dårlige erfaringer. Ofte føler de, 
at de har været mødt af både stigmatiserende 
fordomme og for høje krav i forhold til deres  
ressourcer. Det betyder, at de har svært både 
ved at tage kontakt til og følge behandlingen.  
De kår er fremskudt substitutionsbehandling 
med til at ændre.

Medicin og overkommelige krav åbner
op for behandling af det hele menneske
Da jeg spørger lægen Nicolay, hvad de gør ander- 
ledes i forhold til at skabe kontakt og tillid til de 
mest udsatte stofbrugere, forklarer han, at me-
dicinudlevering på stofbrugernes præmisser 
er en forhandlingsmulighed for også at kunne 
tilbyde den helhedsorienterede hjælp, som er 
central for rusmiddelbehandling. Minimale krav, 
der er tilpasset stofbrugernes kaotiske liv, gør, 
at stofbrugerne oplever, at der er en stor vilje til 
at hjælpe dem, samtidig kan de ved ærligt og 
godt samarbejde få indflydelse på en hurtigere 
optrapning. Medicinen dækker abstinenser, og 
det betyder lidt mere ro i deres hverdag, og sam-
tidig giver den teamet mulighed for en kontakt 
til de mest udsatte stofbrugere, der ellers ville 
være vanskelig at opretholde. Med andre ord er  
medicinen en indgangsbillet til at hjælpe stof-
brugerne med praktiske, administrative og hel-
bredsmæssige barrierer, der står i vejen for, at 
de kan få lidt mere kontrol over deres liv igen: 
Når en stofbruger henter sin medicin og snakker 
med Nicolay, bliver vedkommende tilgængelig 
for behandleren Maiken, så hun kan hjælpe med 
fx at tjekke e-Boks og med at svare på en hen-
vendelse fra en advokat eller et brev fra politiet, 
inden der kommer flere bøder. Derudover kan sy-
geplejersken Dina holde øje med den generelle 
sundhedstilstand og komme fx en infektion i for-
købet, inden den udvikler sig. Denne treenighed 
er sammen med de ændrede rammer vigtig for 
arbejdet med at forbedre de udsatte stofbrugeres 
udgangspunkt for substitutionsbehandling.

Eva oplever dog ikke helt den fremgang, hun og 
teamet kunne ønske sig, fordi hun af andre år-
sager bliver fastholdt i stofmiljøet omkring H17. 
Eva bruger fx sjældent det værelse på Mænde-
nes Hjem, som Maiken har hjulpet hende til at 
få, efter at hendes kæreste Hussein kom ud af 
fængslet, fordi hun ikke må have overnattende 
gæster. I stedet bor de begge på rampen foran 
H17. Hussein vil også gerne væk fra stofferne, 
men har ikke samme mulighed for hjælp, fordi 
han ikke har dansk CPR-nr.

Fremskudt substitutionsbehandling
er en dilemmafyldt indsats
En del af historien om succesen med den frem-
skudte substitutionsbehandling byder også på 
begrænsninger og dilemmaer, som gør arbejdet 
svært, især omkring H17, der som anonymt lav-
tærskeltilbud hjælper alle i deres målgruppe uan-
set nationalt tilhørsforhold. Her går lægen Nico-
lay hele tiden på kompromis i forhold til sin læge 
-ed om at hjælpe alle, der har brug for det. Han 
må yde akut lægehjælp til alle, der har opioid- 
abstinenser, fordi alle har krav på behandling i en 
situation med akut lidelse. Men når dosis øges, 
så personen kan slippe for abstinenserne, bli-
ver det kategoriseret som behandling. Og ifølge 
dansk lovgivning må personer uden dansk CPR-
nr. ikke få substitutionsbehandling, og derfor er 
der en stor gruppe af udsatte mennesker, som 
Nicolay ikke må tilbyde substitutionsmedicin. Det 
har ikke kun betydning for den enkelte, der ikke 
kan få behandling, men også for omgivelserne, 
fx mennesker som Eva, hvis kærlighed er faldet 
på en mand uden dansk CPR-nr.

Selvom der er udfordringer og dilemmaer i den 
fremskudte substitutionsbehandlingsindsats, er 
den dog til stor gavn for de mest udsatte stof-
brugere. Fleksibiliteten i den håndholdte indsats 
gør, at den kan tilpasses efter deres præmisser 
og livsvilkår, og det betyder, at de uanset deres 
dagligdag og tilværelse har mulighed for at få ad-
gang til den behandling for deres afhængighed, 
som de har ret til. Fremskudt substitutionsbe-
handling giver således en øget lighed i behand-
ling for socialt udsatte stofbrugere.

I efteråret 2021 blev der gennem budgetforhand-
linger i Københavns Kommune afsat midler til, at 
fremskudt substitutionsbehandling fra 2022 kun-
ne udbredes til hele byen og ikke kun stofscenen 
omkring Vesterbro. Indsatsen er foreløbigt finan-
sieret til 2024.
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Evas opstart i fremskudt substitutionsbehandling

Stofbrugeren Eva ønsker ikke metadon, så lægen Nicolay og sygeplejersken 
Dina lægger derfor en plan sammen med Eva for opstart af buprenorphin, 
som kræver, at andre typer af opioider er ude af kroppen. Eva holder sig 
helt fra de langtidsvirkende opiater i dagene op til, mens hun med lægens 
godkendelse kan ryge sin heroin frem til midnat før opstarten. Da Nicolay og 
Dina som aftalt møder hende klokken ni på hendes værelse på Mændenes 
Hjem, er hun stoffri og tiltagende abstinent, dvs. med hovedpine, mavepine, 
muskelsmerter, hjertebanken, urolig og irritabel, gabende. Hun har gåsehud 
og fryser. Eva får første dosis med buprenorphin, og i observationstiden 
forsøger Eva at finde hvile ved at lægge sig på madrassen i sit værelse. Dina 
passer hende. Buprenorphinen har god effekt på Eva, og efter en time er 
hun abstinensfri og har fået nogle cigaretter og en cola i sig. Både Eva og 
teamet er glade og lettede.

Foto: Nicolay Torp 

 

Rusmiddelbehandling København er Danmarks største offentlige 
rusmiddelbehandling med over 4500 mennesker i behandling årligt. I 
Rusmiddelbehandling København er der to centre: Center for alkohol og 
stofbehandling og Center for Substitutionsbehandling. De har forskellige 
behandlingssteder – rusmiddelenheder – placeret i København. 63
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Behandling med lægeordineret heroin (diacetylmorphin) har eksisteret i Danmark 
siden 2010. Der er argumenter for og imod, at behandlingen skal udvikles og 

udvides med fx en tag-hjem-ordning, men der er mange dilemmaer samt hensyn 
at tage, både til stofbrugerne og samfundet.

AF SARAH HANSEN 

Sarah Hansen er sygeplejerske og 
arbejder på Valmuen, Københavns 
Kommunes specialenhed for 
behandling med lægeordineret heroin.

Behandling med 
lægeordineret 

heroin er en succes, 
men mangler 

udviklings- 
perspektiver og 

politisk interesse
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To gange dagligt, alle årets dage, har de ca. 200 
stofbrugere indskrevet på heroinklinikkerne i 
Aarhus, Odense, Esbjerg, Hvidovre og Køben-
havn mulighed for at få behandling med diacetyl-
morphin, også kendt som lægeordineret heroin.

Behandlingen foregår ved indtag af diacetyl-
morphin enten som injektion eller som tablet, af-
hængigt af den enkelte stofbrugers præferencer 
og/eller tidligere indtagelsesmåde. Indtaget sker 
under tilstedeværelse af sundhedsfagligt per-
sonale, som kan yde hjælp i tilfælde af fx over- 
dosis, og som kan give stofbrugeren gode anvis-
ninger og råd til at undgå skader, infektion etc. 
Behandling med diacetylmorphin har til formål at 
forebygge og forbedre både den helbredsmæs-
sige og den sociale livskvalitet hos stofbrugeren. 
Målgruppen er stofbrugere, som på trods af 
konventionel substitutionsbehandling, dvs. be-
handling med andre substitutionspræparater 
som fx metadon, buprenorphin etc., har et sta-
digt forbrug af illegal heroin (1). 

Muligheden for at indtage diacetylmorphin som 
injektion har eksisteret siden 2010, mens be-
handlingen har kunnet fås i tabletform siden 
2013. Denne udvidelse har åbnet op for at kun-
ne tilbyde heroinbehandling til de stofbrugere, 
som ikke plejer at indtage heroin via injektion, 
men i stedet fx ryger den, eller som af andre 
årsager ikke længere kan/vil injicere.

For begge indtagelsesformer gælder, at diace-
tylmorphin skal indtages overvåget på klinikken, 
og at der, hos langt størstedelen af de indskrevne,  
derudover også gives substitutionsmedicinen 
metadon til natten for at undgå abstinenser, idet 
klinikkerne kun holder åbent i dagtimerne (1). 

Behandling med diacetylmorphin har altså væ-
ret en mulighed i 12 år. 12 år, hvor udvikling 
og tilpasning af behandlingsformen har været 
sparsom. På de 12 år er der lavet tre evaluerin-
ger af behandlingsformen, de to første inden for  
behandlingens tre første leveår, den seneste  
udgivet i 2020. Alle evalueringer er udført af 
Sundhedsstyrelsen. Derudover laver Social- 
tilsynet årlige tilsyn af klinikkerne jf. Service- 
lovens §101. Hvor evalueringen fra Sundheds- 
styrelsen har et primært fokus på den medicin-
ske behandling, med data fra alle fem klinikker, 
ser Socialtilsynet på klinikkerne hver for sig og 
har fokus på tilsyn af den sociale behandling, der 
tilbydes på lokalt plan.

Der er således, for nu, ikke en overordnet og 
(officiel) samlet retning for heroinbehandlingen, 
fraset de kriterier for indskrivning, som Sund-
hedsstyrelsen har lagt for behandlingsformen – 
kriterier, der vel at mærke primært har et sund-
hedsfagligt fokus, på trods af at behandlingen, 
hvis den skal være succesfuld, bør have et lige 
så stort fokus på den sociale behandling, som 
der er på den sundhedsfaglige behandling. 
Derfor lider behandlingen under en række ud-
fordringer, som p.t. ikke har noget særligt udvik-
lingsperspektiv, og som man kunne ønske sig et 
større politisk fokus på.

Det ville gavne med mindre fokus på 
afhængighed som en sygdom og i stedet 
mere fokus på at reducere skade
Den traditionelle tilgang til behandling af stof- 
brugere har længe og ofte været med et fokus 
på afhængighed som en sygdom og som noget, 
der kan/skal helbredes. Det ser man bl.a. i den 
nationalpolitiske strategi ’Kampen mod Narko’ 
fra 2010 (2), hvor der beskrives fire retninger –  
behandling, skadesreduktion, kontrol og 
forebyggelse – som alle har et mål om stof-
frihed i sidste ende. Ikke kun i samfundet, 
men også i tilgangen til den enkelte stof-
bruger. Men tanker om såkaldt ’skadesre-
duktion’ vinder mere og mere frem, dvs. 
at der er kommet et øget fokus på, at stof-
frihed ikke nødvendigvis bør være målet.  
I stedet bør der være fokus på at reducere 
mængden og omfanget af de skader – fysiske, 
psykiske, sociale, økonomiske etc. – der kan 
opstå hos den enkelte som følge af et proble-
matisk rusmiddelforbrug, og at få det enkelte 
menneske til at kunne fungere i eget liv og i 
samfundet, uagtet om stoffer er en del af det 
menneskes tilværelse eller ej (3). ”Helbredel-

Foto: Maria Tuxen Hedegaard
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se” er således ikke nødvendigvis et mål eller 
en mulighed. Skadesreduktion kan fx være 
behandling med lægeordineret heroin. Her 
anerkender man, at lægeordineret heroin kan 
være en mulighed for fx at reducere mulig- 
heden for fysiske skader, kriminalitet, hjemløshed,  
arbejdsløshed etc. i heroinbrugerens liv.

Heroinbehandling er et glimrende eksempel: 
Behovet for heroin anerkendes, der sættes ikke 
krav om, at der skal være ophør af brugen, men til 
gengæld så skal det foregå i rammer, hvor mulig- 
heden for hjælp og assistance ved en skadelig 
adfærd er tæt på. Fokus er ligeledes på de om-
kringliggende udfordringer, som den enkelte op-
lever, så en samlet bedring af livskvalitet hos den 
enkelte er i fokus.

For at behandling med lægeordineret heroin  
skal kunne udvikles og have et endnu bedre 
fundament at stå på i fremtiden, er det dog es-
sentielt, at sygdomsperspektivet – at se afhæn-
gighed som en sygdom, der kan helbredes –  
politisk set bør falde endnu mere i baggrun-
den, mens den skadesreducerende tanke bør 
vinde frem. Og der er mange skridt at tage på 
den vej endnu, særligt i forhold til at forstå de 
sociale perspektiver ved et liv som stofbruger.

Udfordringerne er bl.a. stigmatisering 
og et stadigt fokus på stof- og medicinfrihed
Fordi der i behandlingen med lægeordineret 
heroin primært er et sundhedsfagligt fokus, har 
man overset en række af bl.a. sociale udford- 
ringer, som gør behandlingen svær for mange.

Mennesker, der modtager lægeordineret heroin 
behandling – diacetylmorphin, eller farmakologisk  
heroin om man vil – møder eksempelvis fortsat 
en stigmatisering i samfundet.  Heroin er jo farligt 
og ikke et lægemiddel, man kan have et godt liv 
med, eller er det? Indførelsen af heroinbehand-
ling i Danmark har gjort, at der bliver sat en be-
handlingsramme op omkring et, på gadeplan, 
illegalt rusmiddel, og derfor mener mange efter 
min opfattelse – både fagligt og i befolkningen 
– også, at det er på sin plads, at målet må være 
stoffrihed og senere medicinfrihed. Hvor stof-
frihed betyder et liv uden illegale rusmidler, er 
medicinfrihed et liv uden lægeordinerede præpa-
rater, som fx diacetylmorphin. Eller metadon for 
den sags skyld. Her kunne en mere skadesredu-
cerende tilgang gavne, fordi opfattelsen her er, at 
det er muligt at leve et liv, hvor man er medicinsk 

velbehandlet med et hvilket som helst anerkendt 
og lovligt præparat, og hvor man samtidig bidra-
ger til samfundet i det omfang, det er muligt, og 
hvor der tages højde for de rammer, der er for 
behandlingen. Se blot på fx smertepatienter og 
diabetikere. De lever også ofte et medicineret liv 
inden for de rammer, der er for at kunne leve det-
te liv, men bliver ikke betragtet som ’afvigende’ 
af den årsag.  

Grundet den stigmatisering, der kan følge med 
en heroinafhængighed og dernæst med en sub-
stitutionsmedicinsk behandling for denne, har 
det været svært for behandlingsformen at opnå 
anerkendelse både blandt den almene befolk-
ning og i faggrupper, der ikke er direkte tilknyttet 
behandlingsformen. For det synes, som om, fra 
mit perspektiv, at der er en opfattelse af, at det 
gode liv er et liv uden heroin. Det behøver jo ikke 
være enten-eller, men burde i stedet kunne være 
et både-og.

Derudover er en anden udfordring for menne-
sker i behandling med lægeordineret heroin, at 
de skal møde op to gange dagligt på specifikke 
tidspunkter for at modtage denne behandling. 
Det kan gøre det svært at fungere på normale 
vilkår i samfundet, når man har en sådan forplig-
telse. Og i de tilfælde hvor du ikke kan møde op 
dagligt, men måske skal være væk et par dage, 
fx hvis man skal være indlagt på hospitalet eller 
har problemer, som gør, at man ikke kan møde 
op, konverteres diacetylmorphin til metadon – 
det præparat, som de indskrevne stofbrugere 
ikke var velbehandlet på før indskrivning i heroin- 
behandlingen. Kunne en skadesreducerende 
løsning her være mere fokus på mulighed for 
indtag af diacetylmorphin i eget hjem, fx en op-
søgende behandling, hvor der stadig er sund-
hedsfagligt personale til stede ved indtagelsen?

En tredje udfordring handler om, når de menne-
sker, der modtager behandlingen, bliver ældre. 
Som tidligere nævnt så er behandling med læ-
geordineret heroin et tilbud til den målgruppe af 
heroinbrugere, der ikke har gavn af konventionel 
substitutionsbehandling med fx metadon, men 
som har et stadigt behov for heroin. Ét af målene 
med heroinbehandling er blandt andet at fore-
bygge en forværring af helbredstilstanden. Til-
stedeværelsen af sundhedsfagligt personale på 
klinikken, hvor medicinen indtages, gør som tid-
ligere nævnt indtagelsen mere sikker samt den 
generelle helbredstilstand hos brugerne bedre. 66
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Men også heroinbrugere bliver ældre, og for de 
brugere, der modtager behandlingen i mange 
år, eller som først begynder at modtage den i en 
højere alder, kan der komme helbredsmæssige 
udfordringer til, som gør det vanskeligt at møde 
op og modtage sin medicin dagligt, til trods for 
at brugerne stadig har brug for den. Her kunne 
en skadesreducerende tilgang også være en løs-
ning, fx sundhedsfagligt overvåget indtag i eget 
hjem. På samme måde som mange andre ældre 
modtager hjemmesygepleje.

Og hvis den fysiske tilstand er blevet så dårlig, 
at det sundhedsfagligt ikke kan forsvares at til-
byde behandling med diacetylmorphin (fx grun-
det svært nedsat lungefunktion, da stoffet kan 
påvirke vejrtrækningen), så kunne det være me-
ningsfuldt, at der gøres tanker om en alternativ 
behandlingsform, som imødekommer så mange 
af de behov, som den enkelte har, som muligt. 
For afhængighed er ikke blot fysisk og et sund-
hedfagligt anliggende, hvorfor der også i disse 
tilfælde bør kigges på det hele menneske og 
herudfra laves en behandlingsform, der tilpas-
ses den enkelte. Her tænkes det naturligvis, at et  
sådant alternativ udtænkes sammen med den, 
det drejer sig om – den enkelte stofbruger.

Der er mange dilemmaer
Hvis man nu forestillede sig, at behandling med 
lægeordineret heroin blev udvidet med en ræk-
ke tiltag, som kunne gøre behandlingsformen 
mere skadesreducerende i sin tankegang – fx 
en tag-medicinen-med-hjem-ordning og/eller en 
udekørende og opsøgende behandling – så bli-
ver der unægtelig et dilemma i, hvem ordningen 
skal gælde: Er det et tilbud, som alle indskrevne 
brugere skal have, eller skal der differentieres? 
Og hvordan vil en sådan differentiering i så fald 
se ud? Der er ingen tvivl om, at det er et mine-
felt at differentiere i en brugergruppe, der som 
udgangspunkt alle lever op til de samme krav 
for at indgå i heroinbehandling. Men kan man i 
sådan en snæver brugergruppe lave yderligere  
kriterier? Og under hvilke forudsætninger, og 
med hvilke hensyn?

Løsningerne på alle de udfordringer, der kan 
være med behandling med lægeordineret heroin,  
ligger ikke lige for. Der er mange hensyn at 
tage, både i et samfunds-, sundhedsfagligt og 
i et stofbrugerperspektiv. Ingen kan dog vel 
være uenige i, at behovet for en gentænk-
ning af behandlingsformen er relevant, 

men hvem tør – og bør – tage styrepinden?  
Klinikkerne? Stofbrugerne? Kommunerne? 
Regionerne? Sundhedsstyrelsen? Politikerne?  
Et samarbejde alle aktørerne imellem ville 
nok give mest mening. 
 
Det er tankevækkende, at behandlingen med 
lægeordineret heroin helt fra starten har været 
tænkt som en behandling, der ikke kun havde et 
sundhedsfagligt perspektiv, men også et socialt. 
Men der har aldrig været lavet en samlet eva-
luering, som tog højde for begge perspektiver, 
og undervejs i årene med behandlingen er det 
også det sundhedsfaglige – og det sygdomsfo-
kuserede – perspektiv, der har hersket. Kunne 
det tænkes, at en samlet evaluering ville give 
et andet billede? Måske endda med nye mulig- 
heder for udvikling? Og hvis vi i samme omgang 
lod stofbrugerne komme med til bords og lod 
dem få en stemme, så ville vi, sandsynligvis, få 
mange flere, og brugbare, perspektiver med.

Referencer:
(1) Sundhedsstyrelsen. Evaluering af ordningen 
med lægeordineret heroin til opioidafhængige 
patienter. Opgørelse over årene 2013-2020. 
København : Sundhedsstyrelsen, 2020.

(2) Regeringen. Kampen mod Narko 
II. Handlingsplan for narkotikamisbrug. 
København : s.n., 2010.
 
(3) Marlatt, Alan G. Basic Principles and 
Strategies of Harm Reduction. [forfatter] G.A 
(ed.) Marlatt. Harm Reduction. Pragmatic 
strategies for managing high-risk behaviours. 
New York : The Guilford Press, 1998, s. 49-65.

67

STO
F N

R. 42 / SO
M

M
ER 2022



To frivillige 
mentorer hjalp 

Mikkel med at starte 
livet helt forfra efter 

fængslet
Røde Kors’ mentorordning hjælper tidligere indsatte med at finde deres ben 
 i livet uden for fængslet. Mentorerne gavner også samfundet økonomisk,  

påpeger professor, som har undersøgt ordningen.
AF LISE MØLLER SCHILDER

Lise Møller Schilder er journalist
Foto: Julie Hellesøe  
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I fem år var der andre, som bestemte, hvornår 
Mikkel Vestergaard skulle stå op og gå i seng. 
I det hele taget var der ikke mange dagligdags 
ting, som han selv skulle holde styr på. Derfor 
var han utrolig glad for at blive udtaget til at del-
tage i Røde Kors’ mentorprogram, Primus Motor, 
for tidligere indsatte fra danske fængsler.

“Når man er inde og sidde, så bliver man institu-
tionaliseret. Når du kommer ud, skal du lære alt 
fra bunden. Du er ligesom et lille barn, som skal 
lære alt igen,” forklarer Mikkel Vestergaard.

Mentorordningen fungerer således, at en indsat 
får tildelt to mentorer, der på skift kommer på  
besøg i fængslet, tre måneder før den indsatte 
skal løslades. Herefter er mentorerne tilknyttet i 
et år efter løsladelsen.

“I mit tilfælde hentede min ene mentor mig og 
kørte mig hjem. Og så mødtes jeg med dem to 
gange om ugen. En gang med dem hver. De 
hjalp mig med at komme tilbage til samfundet, 
med at bevæge mig ud blandt folk igen og spise 
på restaurant. Og du ved, tage ud og handle ind 
og træne. De hjalp mig med at være et menneske 
igen,” siger Mikkel Vestergaard.

Han forklarer, at mentorerne var vigtige for ham, 
fordi han valgte at afbryde al kontakt til sit krimi-
nelle netværk, da han blev løsladt. 

“Når jeg græd og følte mig alene, når jeg havde en 
lortedag og havde lyst til at hænge mig, så kunne  
jeg ringe til dem, og så hjalp de mig. De gav mig 
support, ligesom de venner, jeg ikke havde.” 
 
Mentorernes støtte fik også afgørende betydning 
for, at Mikkel Vestergaard gik i gang med at be-
arbejde et stort traume fra barndommen. Et trau-
me, som på mange måder var roden til, at han var 
kommet ud i et lorteliv, som han selv kalder det. 

Lodtrækning mellem indsatte
Røde Kors startede Primus Motor i 2016. Den-
gang blev det besluttet, at man gerne ville under- 
søge effekterne af ordningen. Og derfor blev 
professor emeritus Flemming Balvig fra Køben-
havns Universitets juridiske fakultet tilknyttet 
projektet.
 
I samarbejde med Røde Kors valgte man, at han 
skulle anvende en metode, som indebar lodtræk-
ning, også kaldet randomiseret kontrolleret eks-
periment. Metoden betragtes som “den gyldne 

standard” indenfor al årsags- og effektforskning, 
påpeger Flemming Balvig.  

Han havde gerne set, at der havde været 300 
deltagere, men det lykkedes trods alt at få 97 
indsatte med i undersøgelsen i første runde. De 
var til gengæld alle motiverede til at deltage i 
mentorordningen, når de skulle løslades, og de 
indvilgede på forhånd i, at det skulle afgøres ved 
lodtrækning, om man fik nogle mentorer eller ej. 
Af de 97 fik 57 personer to mentorer tilknyttet, 
mens 40 kom til at indgå i en kontrolgruppe.

Det var nødvendigt for at kunne gennemføre 
undersøgelsen og komme frem til de mest på- 
lidelige resultater, så Røde Kors kunne sikre sig, 
at deres arbejde rent faktisk kom de løsladte til 
gode. Resultaterne af undersøgelsen viser, at 
det især er indsatte med flere og ofte alvorlige 
domme, som har gavn af ordningen. Det vil sige, 
at færre fra denne gruppe falder tilbage i ny kri-
minalitet, når de har haft mentorer tilknyttet.

“Det er indsatte, som ellers prøver at holde sig 
langt væk fra og er trætte af hjælp fra ”systemet”, 
og som ikke har kunnet få – eller ikke har øn-
sket – prøveløsladelse. Det er dem, svenskerne 
kalder ”værstingerne”, og andre har beskrevet 
som en gruppe, der har ”klippekort til kriminal- 
forsorgen,” siger Flemming Balvig.

Undersøgelsen viser, at hver 14. mentorordning 
giver et resultat, som man ikke ville have fået 
uden en ordning. Det vil sige, at samfundet får 
1,6 kroner igen for hver krone, der bliver brugt, 
forklarer Flemming Balvig.

“Det svarer nogenlunde til, hvad man sædvan-
ligvis finder ved evaluerede mentorordninger 
verden over, og det betyder, at pengene er givet 
godt ud,” konkluderer professoren.

Ser man udelukkende på gruppen af indsatte 
med mange tidligere domme, er indsatsen så 
effektiv, at samfundet får 8 kroner igen for hver 
krone, som anvendes, fordi det her er hver tredje 
mentorordning, som giver et resultat, man ikke 
ville have fået uden en ordning.
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“ Når jeg græd og  
følte mig alene, 
når jeg havde en 
lortedag og havde 
lyst til at hænge mig, 
så kunne jeg ringe 
til dem, og så hjalp 
de mig. De gav mig 
support, ligesom 
de venner, jeg ikke 
havde.” 



Hjælp til at tackle barndomstraume
Mikkel Vestergaard fortæller, at han på mange 
måder har haft et almindeligt liv. Det var først, da 
han var midt i 20’erne, at han kom ud i kriminalitet. 
Han blev bandemedlem og begyndte at tage 
stoffer. Til sidst blev han dømt for at have hen-
tet et kilo kokain i København og for at deltage i  
bandekriminalitet.

“Jeg var ikke afhængig af stoffer, som du ser nar-
komaner på gaden. Men jeg var afhængig af idéen 
om at skulle gøre det konstant. I bandemiljøet er 
der mange, der sniffer kokain og gør alt muligt. 
Det er bare normalt. Men det er jo ikke normalt 
blandt almindelige mennesker.” 

I dag bruger Mikkel Vestergaard en stor del af sin 
tid på at tage rundt og holde foredrag for unge om, 
at de ikke skal vælge den vej, han valgte. Det er en 
historie, som også rummer en forklaring på, hvor-
for han kom helt derud, hvor han endte i fængsel.

“Jeg havde det pisse elendigt, og har altid haft det. 
Jeg blev seksuelt misbrugt som barn, og det har 
smadret mig. Det fik mig til at tage stoffer, for jeg 
kunne ikke holde ud at leve. Det var enten at tage 
nogle stoffer eller at begå selvmord. Og jeg kunne 
ikke rigtig begå selvmord,” fortæller han.

Efter han blev løsladt, valgte han at dele sin  
historie med de to mentorer. Og det viste sig at 
være rigtig godt, for de hjalp ham i gang med at 
få behandling for sine traumer.

“Havde de ikke gjort det, kørt mig derover og sat 
mig der, så var jeg nok aldrig kommet til den aftale. 
Så var jeg aldrig kommet derhen.”

Frivilligheden gør en forskel
Hos Røde Kors har man lagt mærke til, at det gør 
en forskel for flere af de løsladte, at mentorerne er 
almindelige mennesker, som gerne vil hjælpe. Det 
forklarer projektleder Line Lausted.

“Vi er uafhængige af myndigheds-systemet. Vi 
har tavshedspligt og ikke notatpligt, så den ind-
satte ved, at det, de taler om, det skal ikke rappor-
teres til andre. Mentorerne gør det frivilligt. De gør 
det uden løn. De gør det, fordi de bare gerne vil 
gøre en indsats for et andet menneske. Og så kan 
de mødes uden for åbningstiden. De kan mødes 
på alle mulige andre tidspunkter end jobcentrets 
normale åbningstid. Så der er en anden fleksi- 
bilitet i det,” siger hun.

Oven i dette er det en stor fordel, at man i Primus 
Motor altid tilbyder to mentorer. Det aflaster de 
frivillige, og det betyder, at den løsladte får støt-
te fra to forskellige mennesker, som kan nogle 
forskellige ting. 

“Det klassiske billede har været, at der var en, 
som var stærk på alt det praktiske og myndig-
hedsmæssige. Og så var der en, der var stærk 
på relationerne. Det kunne også være, at der var 
en, som var ung, og en, der var ældre. Eller en, 
der var mand, og en, der var kvinde. De er blevet 
sat sammen, så de kunne supplere hinanden,” 
fortæller Line Lausted.

Hun har hørt fra flere af deltagerne, at det har 
været nemmere at række ud til mentorerne, når 
der har været to personer til at lytte.  

“De ved godt, at de står med nogle komplekse 
udfordringer, men når der er to mentorer, tør del-
tagerne være mere modige,” opsummerer hun.

Mentorer skal være robuste
Undersøgelsen af Primus Motor viser, at det 
langt fra er alle de løsladte, der formår at lægge 
kriminaliteten bag sig, ligesom Mikkel Vester-
gaard har gjort. 

Undervejs i forløbet er det cirka 60 procent, der 
falder fra. Og det skal de frivillige indstille sig på, 
inden de starter. Det kan være svært for de frivil-
lige at være i, for man kan nemt komme til at tage 
det personligt. Røde Kors afholder derfor også 
erfaringsudvekslingsmøder for mentorerne, hvor 
de kan støtte hinanden, mentorerne imellem.

Endnu er det ikke sådan, at alle løsladte kan få to 
mentorer tilknyttet. Røde Kors prøver at få mate-
matikken til at gå op, men det er ikke altid sådan, 
at løsladelsesmønstrene passer med, hvor man-
ge frivillige der står klar. Der kan være områder i 
landet, hvor der ikke er så mange frivillige, mens 
der er andre steder, hvor der er for mange. Røde 
Kors prioriterer nemlig, at mentorerne helst skal 
bo nogenlunde i nærheden af den løsladte. 

Derudover er der nogle indsatte, som fortsat er 
en del af hårde bandekonstellationer. Og for den 
gruppe er det som oftest kriminalforsorgen, der 
støtter dem, hvis de ønsker det.
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Ekstra øjne og ører
De frivillige mentorer udfører mange forskellige 
opgaver. Det kan for eksempel være at sidde med 
som bisidder, når den løsladte skal til møder med 
myndighederne. Mentorerne kan også hjælpe 
med at forberede mødet og hjælpe med at reflek-
tere over, hvad man gerne vil have ud af mødet. 

“Det kan være med til at sænke nervøsiteten om-
kring mødet, fordi vi nogle gange står med nogle 
løsladte, som tidligere har haft dårlige oplevelser 
med myndighederne. Måske har de været i syste-
met i mange år,” siger Line Lausted og fortsætter:  

“Jeg har hørt flere gange, at det er rart, at de 
bare sidder lige så stille ved siden af til mødet og 
lægger en hånd på skulderen, hvis de kan se, at 
der er en, der bliver lidt ophidset og måske ikke 
forstår, hvad der foregår.” 

Som bisidder kan mentorerne ikke blande sig 
i mødets indhold. Men de kan bede om en pau-
se, og de kan fungere som ekstra øjne og ører, 
så den løsladte ikke føler sig alene i situatio-
nen. Det betyder, at møderne bliver bedre. Det 
har både de løsladte og myndighedspersoner-
ne i kommunerne fortalt Røde Kors.

Spørger man Mikkel Vestergaard, så synes han, 
at det offentlige burde tilbyde alle løsladte, at de 
kunne blive en del af en mentorordning, netop 
fordi det gør en stor forskel. Men han sætter på 
den anden side også stor pris på, at det var frivil-
lige, som hjalp ham på vej.  

“At de gjorde det frivilligt, betød meget for mig. 
At jeg ikke skulle skuffe dem. At jeg skulle holde 
mine aftaler, at jeg skulle en masse ting. Det var 
ikke en fra kommunen, som jeg bare kunne ”blow 
off”. Det var mennesker, som gav noget af deres 
liv, så jeg følte, at jeg skulle give noget igen. De 
ofrede tid med deres børn og familie og venner 
for at være sammen med mig. Det syntes jeg var 
rigtig smukt.”

 

Fra 2016-2021 har Røde Kors faciliteret 158 mentorforløb i Primus Motor.
I 2021 var der 81 frivillige tilknyttet som mentorer i Primus Motor 73
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Smerten og  
skammen  
dominerede  
hendes liv

STOF er et fagligt tidsskrift, der skrives af og til fagpersoner på rusmiddel-
området. Men vi vil også gerne give stemme til dem, det hele handler om 
– nemlig rusmiddelbrugerne – og give deres indsigt og perspektiv vægt i 
bladet. I serien ’På egen krop og sjæl’ interviewer vi mennesker, som fortæl-
ler om deres erfaringer med alkohol eller stoffer og om deres perspektiv på 
den hjælp, de har mødt eller manglet. 

Kunne du tænke dig at være hovedperson i ’På egen krop og sjæl’, eller 
kender du en anden, hvis erfaringer og perspektiver du synes, skal deles i 
STOF, så skriv til stof@crf.au.dk

Da Karima Bouylud gik i skole, ville hun være ligesom de andre i klassen. 
Det vil hun stadigvæk, og derfor drikker hun alkohol en gang imellem, også 
selvom hun tidligere havde et misbrug. Trods 10 år fri af misbruget er det dog 
fortsat tvingende nødvendigt for hende at holde styr på genstandene og ikke 
blive alt for fuld. I hvert fald hvis hun vil holde selvhadet på afstand.

AF MARIANNE BÆKBØL   
FOTO: MARIA FONFARA

PÅ EGEN KROP OG SJÆL – 
RUSMIDDELBRUGERES ERFARING OG PERSPEKTIV
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De fleste har rimeligt nemt ved at tilgive sig selv 
og hurtigt glemme, hvis de fik et par glas for me-
get aftenen før, eller hvis festen blev lidt vildere 
end planlagt, og det til sidst blev lidt svært at tale 
rent. De sidste rester af dårlig samvittighed for-
dufter som regel, i takt med at tømmermændene 
lægger sig, og kroppens kemiske balancer bliver 
nogenlunde genoprettet. Sådan er det ikke for 
Karima Bouylud.

Hvis det en sjælden gang imellem glipper for 
hende at holde styr på genstandene, bliver hun 
sendt direkte tilbage til en smertefuld årræk-
ke fuld af nederlag og skam.

”Jeg har en regel om, at jeg aldrig må drikke så 
meget, at jeg bliver så fuld, at jeg mister kontrollen. 
Det er smuttet for mig nogle gange i løbet af årene,  
og jeg har hadet mig selv i flere uger bagefter. 
Jeg har nærmest fået en depression, når det er 
sket, fordi det minder mig om den kvinde, jeg var 
engang. Hende, der ikke kunne være noget for 
hverken sig selv eller sin familie. Hende vil jeg 
ikke være igen.”

Ingen bolig, ingen børn, ingen mig
Årene og kvinden, som Karima Bouylud refererer 
til, skal findes tilbage i sluthalvfemserne og be-
gyndelsen af 00’erne. I hendes tyvere. Det star-
ter nærmere bestemt, da hun er 23. Efter et forlist 
ægteskab er Karima flyttet hjem til sine forældre 
med sine to børn på tre og fire. Hun er opfyldt af 
vrede mod især sin mor over det ægteskab, som 
moren nogle år tidligere tvang Karima til at indgå 
i Marokko, og kan ikke rumme at være sammen 
med hende.

”Jeg kan ikke holde ud at være der, fordi jeg føler, 
at min mor er skyld i, at jeg har det dårligt, fordi 
hun valgte et ægteskab, som jeg ikke ønskede. 
Jeg bliver væk i længere og længere tid ad gan-
gen. Min mor passer børnene på fuld tid. Tid-
ligere har jeg kun drukket alkohol til fester og i 
weekender, men nu vokser mit forbrug fra week-
ender til hverdage, og jeg begynder at gå meget 
i byen. Vi er en gruppe veninder, der hænger ud 
sammen. Vi har alle sammen hver især nogle  

issues. Vi har en trist baggrund til fælles og tror, 
at vi hjælper hinanden ved at feste sammen, men 
i dag kan jeg godt se, at vi jo fastholdt hinanden i 
et misbrug. Druknede vores sorger i fællesskab.”

Karima er egentlig ret genert og indadvendt, men 
når hun drikker, bliver hun udadvendt, og hun 
kan godt lide at blive den person, som hun med 
alkoholen kan lade, som om hun er. Med dens 
frigørende virkning blev det dengang nemmere 
at lære nye mennesker at kende rundt omkring i 
byen, så hun kunne finde nye steder at overnatte, 
når hun havde brug for det.

”Det passer mig fint at være på barerne, så har 
jeg et sted at være i stedet for bare at rende rundt 
på gaden, og jeg kan også skaffe sofaer, som  
jeg kan crashe på. Hos venner eller folk, jeg  
møder i byen.”

Alkoholen og festerne gør, at Karima hverken 
får sovet eller slappet af. Hun føler sig stresset,  
spiser dårligt. En gang imellem, når hun ikke kan 
sove hos en ven eller en veninde, sover hun i 
baglokalet i den tøjbutik, hvor hun arbejder, indtil 
hun en dag bliver fyret. Hun ser børnene min-
dre og mindre. Kan ikke rumme glæden i deres 
øjne, når de ser hende, og kan slet ikke udholde 
den smerte, de græder højlydt ud i rummet, når 
hun tager afsted igen efter et besøg. Heller ikke  
morens stiltiende, men alligevel åbenlyse, skuf-
felse over hende er til at holde ud.

”Jeg kommer hjem og tror, at jeg kan skjule, hvor-
dan jeg lever mit liv, men jeg ser ikke ret godt 
ud og lugter sikkert også. Af skidt og af alkohol. 
Selvom hun ikke siger noget, kan jeg se det i 
hende ansigt. På det tidspunkt bliver alting bare 
til skyld med skyld på og en masse vrede. Alko-
holen bliver en hverdagstrøst, fordi det gør det 
nemmere for mig at skubbe skylden og skam-
men væk over den person, som jeg er blevet. 
Jeg føler, at alkoholen er min redning. Uden den 
kan jeg ikke fungere. Uden den vil jeg dø, fordi 
jeg ikke kan holde mig selv og livet ud i upåvirket 
tilstand. Alkoholen gør, at jeg kan have det lidt 
sjovt, selvom livet gør ondt.”

Skammen, skylden og vreden
Når Karima taler om alkoholen som middel til 
håndtering af vrede, skyld og skam, blotter hun 
flere lag. Det personlige handler blandt andet 
om den dengang altoverskyggende skyldfølelse 
over at føle sig mislykket som hustru, mor, datter 

Marianne Bækbøl er journalist.  
Foto: Thomas Arnbo.

76

STO
F N

R. 42 / SO
M

M
ER 2022



77



og søster. Om skammen over ikke at kunne leve 
op til forventningerne fra familien til, hvad det ville 
sige at være ’en god pige’.

”Jeg føler skam over at være en fiasko i rollen 
som mor, fordi jeg jo helt bogstaveligt opgiver 
min børn ved at beslutte, at de skal bo hos min 
mor. Men jeg er også vred over, at jeg har måttet 
opgive alle mine drømme fra teenageårene om 
alt det, jeg ville med mit liv. Jeg er vred over ikke 
at kunne få lov til at finde ud af, hvem jeg selv er, 
på grund af et uønsket ægteskab, som blev på-
tvunget mig. Af uvidenhed og af kærlighed, men 
ikke desto mindre påtvunget mig.”

Oveni er der det kulturelle perspektiv, hvor det 
er skamfuldt at have et alkoholproblem, hvis 
du har muslimsk baggrund, hvor kulturen 
værdsætter afholdenhed fra alkohol og andre 
stemningsændrende midler. Dette har en væ-
sentlig indflydelse på, om man søger hjælp i 
det etablerede behandlingssystem eller ej.

”For mit eget vedkommende er det jo skamfuldt 
nok, at jeg overhovedet drikker alkohol, fordi det 
slet ikke er noget, vi gør i vores familie, der er 
religiøs og konservativ. Hvis jeg så ovenikøbet 
skulle have behandling, ville det være det værste, 
tænker jeg. Så kunne jeg ikke synke lavere. Hvis 
jeg ikke engang kan finde ud af at stoppe, men 
skal have hjælp, når jeg gør noget, der er så  
forkert, nej, så bliver det ikke værre …”

Alle disse følelser bliver igennem fire år dulmet 
og bedøvet med alkohol. Omkring fire år går der 
med at drikke intenst, før selvhadet, skylden og 
skammen bliver så overvældende og intens, at 
Karima en dag tager en overdosis af smerte- 
stillende håndkøbsmedicin.

Vendepunkt: Kærlighed og overdosis
Et stykke tid før har hun mødt en sød fyr. Han er 
forstående og nysgerrig, journalist. Han hverken 
moraliserer eller fordømmer hende, men i takt 
med hans opbakning stiger hendes selvlede blot 
proportionalt. Hun har ikke lyst til, at han skal se 
’den grimme side’ af hende. Han elsker at tale, 
hun hader det. Det er svært at blotlægge sig selv. 
Hun er flov over at indrømme, at hun har et pro-
blem. Kan ikke engang indrømme det over for sig 
selv og rækker derfor aldrig ud efter hjælp, men 
mener i dag, at overdosen med Panodilerne nok 
var en måde at gøre det på.

”Jeg begynder at få det dårligt og kaste op af 
pillerne. Jeg bliver indlagt et døgns tid, og efter  
turen på hospitalet beslutter jeg mig for en pau-
se. Forholdet til min kæreste hjælper også meget 
på det hele, og hvor jeg længe kun har besøgt 
børnene et par gange om måneden, begynder 
jeg igen at se dem et par gange om ugen og trap-
per op derfra.”

Hun får lejlighed i Valby, og kæresten flytter ind, 
ligesom hun får børnene tilbage fra sin mor på 
fuld tid. Nu skal hun skabe en tryg kernefamilie, 
der skal holde. Hun bliver hurtigt gravid først med 
ét barn og kort efter med ét mere, og i flere år 
drikker hun slet ikke alkohol.

”Vi får to børn hurtigt efter hinanden. Graviditeterne 
gør, at jeg slet ikke rører alkohol overhovedet. 
Det bliver nemmere og nemmere som tiden går, 
for der er så meget andet, der fylder i den peri-
ode. Jeg er også udmattet og træt og vil hellere 
sove end at gå i byen. I flere år tænker jeg slet 
ikke på alkohol.”

Brud og tilbagefald
Men filmen knækker, da de mindste er 3 og 4, 
og Karimas ældste datter proklamerer, at hun  
ønsker at blive frivilligt anbragt uden for hjem-
met. Karima har kæmpet for at råde bod på de 
første års svigt efter bedste evne, men er åben-
bart ikke lykkedes.

”Set i bakspejlet skulle jeg have ventet med at 
flytte sammen med min kæreste, men jeg tænk-
te, at nu skulle mine børn have en rigtig familie. 
Jeg tænkte ikke på, at min datter var så såret 
over, at jeg havde ’smidt hende væk’ og nu plud-
selig ville have hende tilbage og spille mor. Hvor 
havde jeg været i hele hendes barndom? Og 
oveni får jeg de to små og er mor med kæmpe-
stort M. Går derhjemme med børn på armen og 
laver mad og pusler, og det er enormt svært for 
min datter at være i. Hun elsker sine søskende, 
men hader mig.”

Det tilbagefald, som anbringelsen starter, bliver 
stoppet igen ved udsigten til at miste sit ægteskab. 
Men det tager en vis tid, hvor Karima ofte er tilbage  
i byen med veninderne igen og kommer fuld 
hjem sent på natten, inden hendes mand til sidst 
stiller hende over for valget mellem alkoholen 
eller ham.
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Hun mærker, at hun ikke længere kan bruge de 
gamle redskaber, som hun har brugt så længe 
uden held. Erkender også, at hvis hun fortsætter 
på denne måde, vil det ikke kun være manden, 
hun mister, og det ældste barn, der er anbragt, 
men i sidste ende også de andre tre børn.

 ”Jeg var tæt på at gentage at forlade både mand, 
lejlighed og børnene. Heldigvis opdagede jeg, at 
jeg var blevet en anden person i mellemtiden. 
Jeg havde ikke længere det samme behov for at 
stikke af, ikke det samme behov for at undgå at 
være mor, hustru, datter osv., som da jeg var 19-
20 år gammel.”

Nu er det 10 år siden, at Karima senest  havde 
et decideret tilbagefald til alkohol. Forholdet 
til datteren er stille og roligt blevet repareret. 
De har sågar talt om at tage til et AA-møde 
sammen.

Det er dog meget nyt for Karima at kalde sig 
misbruger. Karima er i dag forfatter, og et inter-
view i radioprogrammet Genstart på P1 i forbin-
delse med udgivelsen af hendes første roman 
var første gang nogensinde, at hun fik taget lidt 
hul på det. Hun husker, at hun bliver helt dårlig, 
for hvad er en alkoholiker egentlig, og hvad er 
misbrug egentlig? Hun faldt tilbage til sit gamle 
tankemønster med, at en misbruger er en Hus-
forbi-mand på bænken. Men hun sad jo også tit 
selv med en øl på en bænk dengang…

”Jeg har stadig til gode at tage til et AA-møde, 
men det er et behov, der nyligt er dukket op. Jeg 
har dog ikke turdet indtil videre. Det er, ligesom 
det er det sidste skridt mod at konfrontere mit 
problem, som jeg skal leve med resten af mit liv. 
AA-møder kunne på den anden side give mig føl- 
elsen af ikke at være alene. Jeg er med garanti 
den eneste i min egen vennekreds, der ligger og 
hader mig selv, flere uger efter jeg er kommet til 
at drikke bare lidt for meget.”

Derfor overbeviser Karima kontinuerligt sig selv 
med, at hun godt kan finde ud af at bevare selv-
kontrollen ved at tælle genstande. Så ingen skal 
opleve hende miste kontrollen igen. Men dilem-
maet er altid hendes faste, usynlige følgesvend. 
Til hver en middag eller fest.

 

 

Karima Bouylud er gift og bor i Københavns 
Nordvestkvarter sammen med sin mand, 
journalist og forfatter Nagieb Khaja.

Karima Bouylud udgav i maj 2021 inspireret 
af egne oplevelser romanen:
’I kærlighedens navn’ på Gyldendals Forlag. 

I STOF nr. 41 kan du læse et essay skrevet af 
Karima Bouylud med titlen:
’Misbrugeres evige dilemma’.
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I ’Dit Rum’ i Glostrup kan børn op til og med 15 år få hjælp til at tale om, at mor 
eller far drikker for meget eller tager stoffer. Selv helt små børn har gavn af at få 
kendskab til familiens rusmiddelproblemer – i børnehøjde. Foreløbigt har flere 

end 400 børn og deres familier fået hjælp.
AF METTE DAMGAARD SØRENSEN

Mette Damgaard Sørensen 
er kommunikationskonsulent 
i Dit Rum

Fuck-hjerne-
bjørnen får 

Williams far til at 
spise piller
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”Det sjovt at var sammen med Cindie.”

7-årige William har skrevet ordene på en tegning 
af psykolog Cindie Chandhok iført store sko og 
et kæmpe smil. William har gået i legeterapi i Dit 
Rum, og det sjove er egentlig lidt af et paradoks.

”Vi har talt om, at far sover meget, om fars drille-
hjerne, om at William ikke kan komme til at se sin 
far, og alligevel synes han, det er sjovt at komme 
her. Det er sådan, det skal være; han skal opleve 
Dit Rum som et sted, han gerne vil være,” siger 
Cindie Chandhok, som er en af de psykologer og 
familiekonsulenter, der laver legeterapi med de 
2-9-årige.

Sammen med Cindie har William blandt andet 
tegnet og leget med sand og Pokemon-kort, og 
gennem legen har William fået talt om den far, 
som han ikke længere ser på grund af farens 
stofbrug. William har sammen med psykologen 
dannet en fortælling om den ”fuck-hjerne-bjørn”, 
som Williams far får besøg af, og som gør, at far 
spiser piller, sover meget, råber og bander. Men 
fortællingen om far rummer også en anden side: 
Han er den, der var god til at give slik og lege 
med LEGO.

”For William rummer far begge sider, og det er 
vigtigt at understøtte William i det, der har betyd-
ning for ham. Det her er hans fortælling,” siger 
Cindie Chandhok.

Legetøj og fuglekvidder
William er bare én af mere end 400 børn (0-15 
år), der siden 2016 har fået hjælp i Dit Rum – et 
gratis tilbud under Socialstyrelsen. Dit Rum hol-
der til i en gammel lægebolig i Glostrup, hvor hyl-
derne bugner med bamser, legetøj og spil. Uden-
for er havens høje træer fyldt med fuglekvidder; 
der er bålhus, gynger og fodboldmål.

I de rammer tilbyder Dit Rum legeterapi og især 
gruppeforløb til børn, der vokser op med et for 
stort forbrug af alkohol eller andre rusmidler i 
den nærmeste familie. Det kan være forældre, 
søskende eller nære bedsteforældre, der har et 
misbrug – eller forbrug, som det ofte også bare 
hedder i Dit Rum. Og indsatsen til børnene ind-
drager også resten af familien og netværket med 
familiesamtaler og netværkssamtaler, så barnet 
aldrig skal stå alene efter endt forløb.

Hele formålet med Socialstyrelsens pulje og med 
Dit Rums indsats er at bedre børnenes trivsel og 

gøre det ”underlige” derhjemme til noget, børn 
og voksne kan snakke om. Internt i familien og i 
det daglige netværk. Men hvorfor skal man over-
hovedet snakke med små børn om det her – er 
de ikke for små?

”Det spørgsmål får vi ikke så sjældent,” siger  
leder af Dit Rum Tine Lydolph med et smil.

”Men det handler om forebyggelse, om at 
bryde hemmeligheden i familien, så børne-
ne ikke skal tumle med tanker og bekymrin-
ger alene. Data viser, at børn, der vokser 
op i familier med for meget alkohol eller 
andre rusmidler, får det sværere og svære-
re med alderen, hvis de ikke får hjælp. Og 
selv små børn tager stemninger og begiven- 
heder til sig – de ’husker’ med kroppen, når 
de ikke kan sætte ord på. Hvis der fx er mange 
konflikter derhjemme, har barnet måske tit ondt 
i maven, trækker sig fra det sociale eller bliver 
udadreagerende ovre i børnehaven. Uden hjælp 
er de børn i højrisikozonen for på sigt at udvikle 
blandt andet psykiske problemer og dulme det 
svære med alkohol eller hash. Derfor skal vi tale 
om det, der foregår derhjemme og i øjenhøjde, så 
børnene får overskud til at koncentrere sig om det 
vigtigste: At være børn,” forklarer Tine Lydolph. 

Familiens hemmelighed
Det sker hele tiden: At forældre i den allerbedste 
mening forsøger at beskytte deres børn ved 
at holde flaskerne eller stofferne hemmeligt og 
ikke tale om det. ”Min søn ved ikke noget, for 
jeg ryger kun hash, når han er gået i seng”. Men 
sønnen oplever konsekvenserne af forbruget: At 
mor sover hele næste dag, at fars humør svin-
ger voldsomt, at den ene forælder er meget væk, 
at aftaler ikke overholdes, eller at der er mange 

Foto: Dit Rum
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“... børn vender 
det ofte indad, 
hvis de ikke får en 
forklaring på det, 
der foregår. Et barn 
kan tænke: ”Det må 
være, fordi jeg ikke 
er sjov at lege med”, 
når far gentagne 
gange ikke henter 
barnet i børnehaven 
som aftalt” 
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skænderier i familien. Eller måske er mor fal-
det ned af trappen, eller far er blevet stoppet af  
politiet for spirituskørsel med barnet på bagsæ-
det. Der foregår i hvert fald noget ’mærkeligt’  
derhjemme, det fornemmer barnet tydeligt.

Og børnene har brug for en forklaring, fortæller 
Cindie Chandhok.

”Børn prøver at skabe mening i det, de sanser og 
oplever. Jeg plejer at sige, at de selv forsøger at 
lægge puslespillet, men at de mangler de rigtige 
brikker. Og børn vender det ofte indad, hvis de 
ikke får en forklaring på det, der foregår. Et barn 
kan tænke: ”Det må være, fordi jeg ikke er sjov 
at lege med”, når far gentagne gange ikke henter 
barnet i børnehaven som aftalt,” fortæller Cindie 
Chandhok.

Men betyder det, at børnene skal kende alt til 
misbruget? Nej, siger psykologen.

”Børn skal ikke have hele historien om mis-
bruget i familien, men de skal have den del,  
giver mening. Jeg kan fx hjælpe familien til, at vi 
sammen kan sige til barnet: ”Far tager nogle pil-
ler, som gør, at han ikke kan passe ordentligt på 
sig selv. Og når han ikke kan passe ordentlig på 
sig selv, kan han heller ikke passe ordentligt på 
dig.” Sådan en forklaring gør, at barnet kan forstå, 
hvorfor han ikke kan se sin far, og så kan barnet 
bedre falde til ro,” forklarer Cindie Chandhok.

Men risikerer man ikke bare at give børnene 
en ny bekymring, når man fortæller dem, at far  
spiser nogle piller, fordi han har det svært?

”Jamen, børnene ER allerede bekymrede. Vi kan 
ikke tage bekymringerne fra børnene, men vi kan 
give dem den forklaring, som giver mening for dem. 
Et barn vil stadig bekymre sig over, at far bander så 
meget eller hele tiden falder i søvn på sofaen, men 
hvis barnet får lidt viden om, hvorfor det er sådan, 
kan han eller hun bedre være i det livsvilkår, som 
misbrug ofte er. Og når børnene får en forklaring, 
der passer til deres alder, lægger vi ansvaret tilba-
ge i hænderne på de voksne, hvor det hører hjem-
me,” forklarer psykologen og fortsætter:

”Hvis misbruget ikke er noget, man snakker om 
derhjemme, og hvis børnene hele tiden får at vide, 
at ’nej, der er ikke noget galt’, bliver det svært 
for dem at stole på deres egne registreringer 
og sansninger. For så hænger det, børnene selv 

mærker, ikke sammen med det, de voksne siger. 
Og børn, der skal bære på en hemmelighed, kan 
blive vagtsomme børn. De skal hele tiden passe 
på med, hvad de siger, og de kan have svært ved 
at knytte sig til voksne omkring dem, fx pædago-
gen henne i børnehaven,” siger Cindie Chandhok. 

Legeterapi med overraskelser
Legeterapien i Dit Rum gør brug af et væld af 
forskellige redskaber. Sand er godt, og sten med 
ansigtsudtryk, små bamser – alt kan bruges i 
sandet. Men det kan også være modellervoks  
eller tusser og papir, der fungerer bedst for det 
pågældende barn. For de mindste børn – dem, 
der endnu ikke har meget sprog – kan legen 
være en måde at få bearbejdet oplevelser på.

”Det kan fx være et lille barn, der har set sin far 
kaste voldsomt op og blive hentet af ambulan-
cen, men som ikke har ordene til at fortælle om 
det. Gennem legen med dukker og sand kan bar-
net fx vise, hvor meget opkast der var; det var 
ikke bare en lille klat sand på gulvet – det var 
hele håndfulde. Som voksne kan vi få luft ved 
at tale igen og igen om vores oplevelser, mens 
børnene kan få bearbejdet oplevelser gennem 
legen. Og så er det vigtigt at se situationen gen-
nem barnets briller sammen med forældrene. På 
den måde kan familien hjælpes til at få en fæl-
les historie og et fælles sprog for det, der sker 
derhjemme,” siger Cindie Chandhok.

Det allervigtigste er, at børn og forældre kan tale 
sammen om barnets oplevelser, men at komme 
i Dit Rum giver barnet noget andet. Det mærker 
psykologen tydeligt.

”Børnene kan sige noget andet til mig, fordi jeg 
ikke er følelsesmæssigt involveret, og børnene 
ikke skal passe på mig, som de gør med foræl-
drene. Derfor kan vi snakke om det, der er svært 
på en anden måde. Og så kan der ske nogle nye 
opdagelser undervejs. Så kan vi fx sammen lave 
en værktøjskasse, til når barnet er ked af det el-
ler vred. En mor tænker måske, at det er bedst at 
snakke om tingene, når barnet bliver ked af det. 
Men barnet vil egentlig hellere have et kram,”  
fortæller Cindie Chandhok.

Partnerskab
Dit Rum indgår i et partnerskab med fire kommu-
ner og Region Hovedstadens Familieambulato-
rium foruden misbrugsbehandlingsstedet KABS 
Stjernevang, som alle bidrager til at opspore 83
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familier med behov for hjælp og brobygge til Dit 
Rum. Og det er ofte et stort skridt for familierne 
at træde ind over dørtærsklen til Dit Rum. Skyld 
og skam fylder, og der skal tit mange telefonsam- 
taler til, før forældrene siger ja til, at deres børn 
kan gå her, forklarer Tine Lydolph.

”Det tager tid at få en forælder, der ikke helt me-
ner, han eller hun har et forbrug, der påvirker 
børnene, til at sige ja til et forløb. Men vi har en 
tilgang, der hviler på tre ben: Vi fokuserer ikke 
på selve misbruget, vi dømmer ingen, og så er 
der jo altid grund til, at man drikker for meget el-
ler tager kokain: Det er for at dulme noget svært, 
svære oplevelser eller tanker, og alle kan havne 
i den situation. Samtidig holder vi så fokus på 
børnene og deres oplevelser. Alle forældre vil jo 
deres børn det bedste, og derfor lykkes det os 
også ofte at få forældre, der måske er uenige 
efter en skilsmisse, til at mødes om at hjælpe 
børnene. Og i hver femte familie fører indsatsen 
til børnene og familien faktisk til, at den misbrug- 
ende part kommer i misbrugsbehandling,” siger 
Tine Lydolph.

Komplekse problemer og langvarigt misbrug
I Dit Rum har familierne ofte komplekse proble-
mer. Det vil sige, at der meget tit er andre proble-
mer på spil. Typisk psykiske vanskeligheder og 
langvarige konflikter, i nogle familier også fysisk 
sygdom, vold og kriminalitet. Og samtidig har 
misbruget typisk stået på i mere end 10 år.

”De fleste af vores familier får ingen anden hjælp, 
når de starter i Dit Rum. Så vi gør meget ud af 
at skabe fællesskab internt i familien og invol-
vere netværket omkring børnene og familierne. 
Det kan være en lærer eller en sagsbehandler i 
kommunen, som – og her inddrager vi også altid 
forældrene – skal ind over. Selvom vores effekt-
målinger viser fremgang i trivslen, kan vi jo ikke 
fikse familiens situation med et halvt års forløb 
her. Men vi kan i samarbejde med familien gøre 
elefanten i rummet synlig og give børnene og fa-
milierne strategier til at tackle den og især tale 
om, at den er der. For de skal blive ved med at 
kunne tale om det svære, også om et år eller fem. 
Og så er børnene velkomne til at komme tilbage 
senere og fx deltage i en børnegruppe eller en 
teen-gruppe,” forklarer Tine Lydolph.’

Foreløbig har William haft sidste snak med 
Cindie Chandhok. Men han har fået en lille bog 
med hjem, som Cindie har lavet på baggrund af 
forløbet, og som hjælper William med at holde 
fast i den fortælling, der er skabt. Og Williams 
mor kan mærke, at der er sket en forandring.

”Vi har altid talt åbent om det med far, men i  
Dit Rum fik William et fristed, hvor der var én, 
som lyttede til ham, fuldkommen på hans præ-
misser. Han savner jo stadig sin far, så han har 
stadig op- og nedture. Men han har fået et andet 
sprog for det, der sker, og der er kommet mere  
ro i hans sind. Det er, som om han har fået sat 
nogle briller på plads, som han kan se det igen-
nem,” siger Williams mor.

Foto: Dit Rum

Foto: Dit Rum

8484



 

Dit Rum er en del af Socialstyrelsens pulje ’Behandlingstilbud 
til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug’. Der 
findes en lang række tilbud rundt om i landet, men Dit Rum er 
et af få steder med tilbud til de allermindste. Dit Rum dækker et 
stort geografisk område og har familier fra mange kommuner.

Dit Rums tilbud gælder børn (0-15 år), der er pårørende til 
forældre, søskende eller nære bedsteforældre/andre nære 
omsorgspersoner med et problematisk forbrug af alkohol/
rusmidler.

Dit Rum tilbyder Babygruppe (babyer 0-1 år + forælder),  
Miniforløb (2-9 år), Børnegruppe (9-12 år), Teen-gruppe (12-15 år).

Dit Rum har Glostrup Kommune som daglig projektejer, 
mens Hvidovre, Høje Taastrup og Albertslund også indgår i 
partnerskabet sammen med Region Hovedstadens Familie-
ambulatorium, KABS Stjernevang og konsulentfirmaet Realize.

Der måles løbende på effekten af indsatserne i Dit Rum, blandt 
andet på WHO’s trivselsindeks og SDQ, som måler styrker og 
vanskeligheder.

Det er gratis for familier at komme i Dit Rum (og også gratis for 
kommunerne etc. at henvise). Tilbuddene i Socialstyrelsens pulje 
finansieres af midler på Finansloven, hvor midlerne fordeles 
på baggrund af ansøgninger hvert 4. år. Den nuværende 
puljeperiode løber ud i 2023.
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Det sociale frikort, som giver udsatte mennesker mulighed for at tjene op 
til 20.000 kr. skattefrit om året uden at blive trukket i offentlige ydelser, har 

eksisteret siden 2019. ’Socialt Frikort Vesterbro’ har arbejdet med at udfolde 
frikortet i praksis, og de første år har givet mange erfaringer. 

AF JONATHAN KJÆR JENSEN

Det sociale frikort 
giver udsatte 

mennesker mere 
frihed til at kunne 

vælge selv
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Jonathan Kjær Jensen er cand.mag.  
og virksomhedspraktikant ved Center 
for Rusmiddelforskning

Folketinget vedtog i 2018 en lov, der indførte det 
sociale frikort. Frikortet blev forsøgsvis afprøvet 
i første omgang i to år, og herefter blev forsøgs-
ordningen forlænget til udgangen af 2022. Fri-
kortet giver udsatte mennesker mulighed for at 
tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året uden at 
blive trukket i offentlige ydelser, fx kontanthjælp. 
Hensigten er bl.a. at skabe flere muligheder for 
udsatte mennesker for at få kontakt med arbejds-
markedet og dermed opleve større værdi i tilvæ-
relsen ved de goder og friheder, der kan være 
ved det. Et andet mål var også at engagere virk-
somheder i at tage et større socialt ansvar.

Iben Nova Rask er projektleder for ’Socialt Frikort 
Vesterbro’. Socialt Frikort Vesterbro er igangsat 
af tre NGO’er: Mændenes Hjem, Reden og Bru-
gernes Akademi, der blandt andet har herberg, 
stofindtagelsesrum og væresteder på Vesterbro, 
særligt på den åbne stofscene, der ligger bag 
Hovedbanegården og op ad Halmtorvet. Pro-
jektet er finansieret af Veluxfonden og arbejder 
praksisnært med at udvikle det sociale frikort.

”Den måde, vi har gjort det på, er, at vi har en 
medarbejder hos hver NGO, der har et antal  
timer i deres ansættelse, hvor de arbejder med 
det sociale frikort. Jeg er projektleder, og så er 
der tre medarbejdere, hvoraf nogle af deres timer 
går til det sociale frikort, og det er pissesmart, for 
når f.eks. en udegående gadeplansmedarbejder 
fra Reden er ude og møde kvinderne på gaden, 
så har hun det værktøj, det sociale frikort, med 
i værktøjskassen. På den måde har vi fået det 
flettet ind helt ned på gadeplan,” forklarer Iben 
Nova Rask og uddyber:

”Noget af det, vi var bekymrede for i maj 2019, 
da vi gik i gang, var, at det sociale frikort ville 
spænde ben for andre indsatser, eller at frijob-
berne eller de mennesker, der skulle ansøge 
om det sociale frikort, ikke ville turde søge af 
mangel på tillid til systemet. Men netop fordi de 
kollegaer, der startede på projektet, var ansatte i 
vores organisationer, så brød vi med den tvivl. Vi 
har ikke manglet den tillid, og det er på grund af  
vores setup.”

Tillid og relationer er
centrale i ansøgningsprocessen 
Socialt Frikort Vesterbro er placeret i Køben-
havn, men har brugere – kaldet frijobbere eller 
frikorthavere – fra hele landet. Når en person  
ønsker at søge om det sociale frikort, skal ved-
kommende have det udstedt af sin hjemkom-
mune, og så hjælper en medarbejder fra Socialt 
Frikort Vesterbro med at lave ansøgningen om 
frikortet og fx at formidle kontakten for personen 
til kommunen. Størstedelen af ansøgerne er dog 
fra København, og derfor lavede Iben Nova Rask 
en aftale med Københavns Kommune i maj 2019:

”Københavns Kommune var meget interesse-
rede i at udbrede det sociale frikort, men havde 
ikke midler, så da vi fandt privat finansiering fra 
Veluxfonden, var det en god anledning til et sam-
arbejde mellem os og kommunen. De sørgede 
så til gengæld for, at der var en hurtig ansøg-
ningsproces. Den tager kun 20 minutter,” fortæl-
ler Iben Nova Rask og fortsætter:

”Vi ser hos nogle kommuner, at hvis du vil ansøge, 
så skal du have en samtale med din sags- 
behandler, du skal hen til jobcentret, så får du 
en tid en måned efter, og så skal du sidde og 
vente.  Hvis du altså kan huske den tid, og du 
så kommer til den, så skal du udfylde et ansøg-
ningsskema. Når du har gjort det, så skal de på 
kommunen klikke igennem sagsakterne. Det 
tager meget tid, og det koster penge. Og det,  
Københavns Kommune i stedet har gjort, er, at 
de har bedt os om at være underskrivere for, at 
de [mennesker, der ansøger] er socialt udsatte, 
fx fordi vi ved, at de kommer i et stofindtagelses-
rum eller på et værested. På den måde slipper de 
for lange sagsgange.

Et andet afgørende element for processen er, 
at brugerne har tillid til projektet, fordi kon-
takten til kommunen går igennem de sociale 
NGO’er og deres gadeplansmedarbejdere, der 
kan trække på de relationer, de allerede har 
opbygget, fortæller Iben Nova Rask:
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”Vi har meget, meget få afslag, og vi har på nu-
værende tidspunkt 188 frikorthavere. De kan ikke 
alle sammen arbejde, og der er også et par af 
dem, der er døde, men det siger noget om den 
tillid, vores projekt har fået.”

De fleste frijobs er i de sociale 
ngo’er frem for private virksomheder
Socialt Frikort Vesterbro benytter tre kategorier 
af ansættelse til frikorthaverne – kaldet frijobs. 
De ansættelser, som er i deres egne organisa- 
tioner, kaldes ’in house’. Det kan være fx arbejds- 
opgaver som at rengøre madrasserne efter over-
nattende på Mændenes Hjem eller at pakke 
poser med bikarbonat som stofbrugere kan bru-
ge i stedet for ammoniak, til når de ryger deres 
stoffer. Så er der såkaldte ’samspil’-ansættelser, 
som er små socialøkonomiske forretningsmodel-
ler, hvor frijobbere kommer ud i lokalmiljøet. Det 
kan være egne produktioner af fx T-shirts, som 
de så får aftale med lokale butikker om at sælge. 
Det kan også være juletræssalg til fordel for So-
cial Frikort Vesterbro, og meget andet. Og sidst 
er der de såkaldte eksterne frijobs, hvor en privat 
virksomhed i København ansætter frijobbere.

”I begyndelsen, da jeg blev ansat, startede vi 
med ’in house’. Og da vi havde fået det [ansæt-
telse, arbejde og lønudbetaling] sat op, så kunne 
vi begynde at tage det næste skridt og også gøre 
det med eksterne virksomheder,” fortæller Iben 
Nova Rask og fortsætter:

”Nu er vi blevet rigtig gode til at forklare virksom-
heder, hvad det er, frijobberne gerne vil arbejde 
med, hvordan de arbejder og gerne vil aflønnes. 
Så på den måde blev vi klar til at hjælpe virk-
somheder godt i gang. Men vi har for få frijobs 
eksternt i virksomheder. Det mangler vi, og det er 
et stort hul for os. Vi har flere virksomheder, end 
vi havde regnet med, men virksomheder hyrer af 
kortere perioder. Vi løser det ved at have frijobs 
’in house’, så det er ikke et stort problem, men 
dog stadig et problem.”

Som frijobber tager man vagter, der varierer i tid, 
sted og opgaver, og man er ikke bundet af en 
længere ansættelse. Der er stor fleksibilitet i an-
sættelsen, og det er til stor gavn for frijobberne at 
kunne blive rummet, og at de selv kan vurdere, 
hvor og hvornår de kan arbejde.

”De får ikke skældud den dag, de ikke kommer, 
og hvis de kommer en dag og føler sig fulde af 

mod på at arbejde, men ikke vil have et job på 
den åbne stofscene, så sørger vi for, at de får jobs 
længere væk fra stofscenen. Og hvis de har det 
rigtig skidt og for eksempel dukker op og beder  
om et job, mens de har abstinenser, så kan vi 
lynhurtigt få dem ind på et ’in house’-arbejde, 
hvor de fx ikke skal stå og være sløje foran den 
lokale købmand, og hvor det er tydeligt, at de er 
syge, fordi de mangler deres stof,” fortæller Iben 
Nova Rask og uddyber:

”Vi oplever, at når vi gør det på den måde, så gri-
ber frijobberne alt, hvad de kan få, så gør de det 
på eget initiativ. Og når der så er en periode, hvor 
de så er lidt væk, så kommer de ikke i ’den sorte 
bog’: ”Nå, det var dem, som ikke arbejdede”. De 
er deres egne freelancere, og vi oplever menne-
sker, der har jobs måske fem forskellige steder, 
fordi de arbejder ud fra deres egne livsvilkår. Mit 
arbejde er så at sørge for, at de får ansøgningen 
igennem og dermed har loven i deres ryg. Og så 
er det også mit arbejde at sørge for, der er jobs, 
vi kan tilbyde dem.”

Frikortet giver mennesker et valg
I 2020 lavede Ankestyrelsen en større evalue-
ring (1) af det sociale frikort, hvor der blandt an-
det var fokus på, hvordan forskellige kommuner 
og NGO’er opfatter formålet med frikortet. Hvor 
nogle kommuner primært opfattede det sociale 
frikort som en beskæftigelsesrettet indsats, så 
andre kommuner det mere som en social ind-
sats, og NGO’erne pegede på, at frikorthavernes 
generelle sundhedstilstand og sociale forhold 
blev forbedret af ordningen, men for Iben Nova 
Rask og hendes kolleger handler det i høj grad 
også om at give folk et valg.

”Det, der betyder rigtig meget i mit og mine 
kollegers arbejde, er, at mennesker har et valg, 
for mennesker, der er nået dertil i deres liv og i  
vores system, har meget få valg tilbage. Der er det 
vigtige for os at give dem et valg, hvor de ærligt 
selv kan vælge, hvorvidt de vil gå på arbejde eller 
ej: Om de vil hoppe ind i bilen og give et blowjob,  
eller om de vil have et job ved os. Og det sociale 
frikort muliggør, at mennesker, der ikke passer 
ind i det ordinære jobmarked, har en mulighed 
for ærligt arbejde. Det er jo en legal indtægt, 
og det ændrer folks syn på sig selv,” siger Iben  
Nova Rask.

Det kan frijobber René Sørensen på 62 år også 
bekræfte. Han har ikke fået sit frikort gennem  88
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Social Frikort Vesterbro, men i stedet gennem det 
Aarhus-baserede ’Hus Forbi – Gadeliv i Aarhus’. 
René Sørensens oplevelse fra Aarhus er meget 
den samme, som Iben Nova Rask beskriver den 
på Vesterbro i København. Han bruger det sociale 
frikort, når han er guide på Poverty Walks, som 
er guidede gåture, hvor folk kan få indblik i livet 
som hjemløs og udsat. Han har haft rusmiddel-
problemer i 48 år og er i dag tilknyttet behandling 
med lægeordineret heroin på Rusmiddelcentret 
i Aarhus, hvor han kommer to gange om dagen. 
At han modtager lægeordineret heroin, er den 
primære grund til, at han ikke længere er nødt til 
at skaffe penge på ulovlig vis, fordi han nu får sit 
stofbehov dækket. At han arbejder som Poverty 
Walk-guide, gør han mest, fordi han godt kan lide 
at fortælle sin historie. Men selvom han mener, at 
det sociale frikort ikke nødvendigvis spiller den 
store rolle for ham selv i forhold til at holde sig 
ude af kriminalitet, så er han på grund af sine 
mange års erfaringer med at være i stofbrugs-
miljøet i Aarhus overbevist om, at det gør det for 
mange andre. Han har personligt kendskab til, 
hvor meget det kræver i dagligdagen at skulle 
skaffe penge på ulovlig vis, og derfor har han en 
erkendelse af, at den legale måde at tjene penge 
på, som det sociale frikort giver, har betydning.

”Jeg tager kokain en gang imellem, men jeg 
”skyder” ikke mere – jeg tager ikke noget heroin 
”uden for huset”. Så slipper jeg for at skade en 
masse mennesker, fordi jeg skal stjæle fra dem,” 
fortæller René Sørensen og fortsætter:

”Jeg fik mit sociale frikort, da jeg var ude at gå 
en Poverty Walk en dag, og der spurgte de [Hus 
Forbi – Gadeliv i Aarhus] mig, om jeg ikke ville 
have det der frikort, og det sagde jeg så ja til. Jeg 
vil ikke kunne tage et job på normale vilkår, og 
jeg får også pension, så jeg finder ikke andet ar-
bejde, end at jeg går Poverty Walks. Og det kan 
godt være, at det sociale frikort måske ikke be-
tyder så meget for lige mig, men det tror jeg, det 
gør for nogle andre. Det er en nemmere måde at 
tjene penge på. En af goderne ved det er, at man 
ikke skal ud og lave kriminalitet. Jeg vil hellere ud 
og gå en Poverty Walk, end jeg vil ud og lave no-
get kriminelt,” siger René Sørensen og afslutter:

”Det er jo ikke sikkert, jeg går ud og laver noget, 
der giver mig 500 kroner ned i lommen, men det 
gør man ved en Poverty Walk. Så kan den dag 
godt være reddet, ikk?”

Referencer:
(1) Ankestyrelsen. Evaluering af det sociale 
frikort. 2020 (https://ast.dk/publikationer/
evaluering-af-det-sociale-frikort)

 

Følg dette link og se en video, hvor frijobberne ud-
taler sig om, hvad det sociale frikort har betydet  
for dem: https://www.facebook.com/maendenes-
hjem/videos/1020293838905084
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”I må godt kalde mig 
en kliché, når jeg siger, 

at jeg brænder for 
at gøre en forskel for 

mennesker, der er blevet 
afhængige af alkohol”

 
Connie Mørck

 – udviklingssygeplejerske 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 igen-
nem i sit arbejde på rusmiddelfeltet. Hvis du kunne tænke dig at no-
minere en kollega til at blive portrætteret i serien, er du velkommen 
til at skrive en mail til stof@crf.au.dk, hvor du beskriver din kollegas 
navn, job og kontaktinformation samt et par linjers motivation om, 
hvorfor netop denne kollega bør portrætteres som en ildsjæl i STOF. 
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”Connie er ikke alene en rigtig dygtig sygeplejerske 
og alkoholbehandler, men har også gennem 
en lang årrække arbejdet for at aftabuisere og 
afstigmatisere alkoholafhængighed. Connie har 
en ægte indignation, i forhold til den måde vi 
som samfund behandler mennesker med en af-
hængighed på [...] Hendes fokus er hele tiden 
på patienterne, deres oplevelse og det, vi som 
behandlere og organisation kan give dem”.

Disse rosende linjer og mange flere skrev Sidsel  
Kerstine Due, som er udviklings- og direkti-
onskonsulent ved Fonden Novavi, til STOF,  
da hun nominerede sin kollega Connie Mørck til 
at blive portrætteret som ildsjæl. Connie Mørck 
arbejder som udviklingssygeplejerske hos  
Fonden Novavi og arbejder med udviklings- og 
kvalitetssikrende opgaver som fx undervisning 
og faglige fora.

”Derudover har jeg skarpt fokus på at skabe 
projekter, der sikrer en endnu bedre behand-
ling til den næste patient, der træder ind over 
dørtærsklen. For eksempel er vi i gang med at 
implementere det såkaldte ’FIT’, som står for 
’Feedback Informed Treatment’. Her bruger vi 
patienternes feedback til at videreudvikle be-
handling. På misbrugsområdet er der mange 
– FOR mange – der dropper ud af behandling, 
og det vil jeg gerne være med til at ændre på,” 
fortæller Connie Mørck og uddyber:

”Folk, der er afhængige af alkohol, tager i gen-
nemsnit ”tilløb” over 10-12 år, før de kontakter 
behandling, og det faktum illustrerer meget godt 
den sårbarhed, som mange mennesker med af-
hængighed har, og som vi som fagpersoner skal 

have et målrettet fokus på. Derfor er det helt  
afgørende, at metode og praksis reagerer på  
patientens feedback.”

Connie Mørck har interesseret sig for rusmid-
delområdet, lige siden hun var under uddannel-
se som sygeplejerske. Under et praksisforløb på 
uddannelsen mødte hun patienter, der var ind-
lagt til afrusning, og hun følte ikke, hun havde nok 
viden om denne type patienter. Derfor beslutte-
de  hun sig for at blive klogere på rusmiddel- 
området, og alle hendes skriftlige opgaver på ud-
dannelsen kom derfor til at handle om sygepleje 
med fokus specifikt på mennesker med alkohol-
afhængighed. Det første år efter hun blev færdig- 
uddannet, arbejdede hun hos psykiatrien, men 
derefter blev hun ansat hos Fonden Novavi, 
hvor hun har været siden.

”I må godt kalde mig en kliché, når jeg siger,  
at jeg brænder for at gøre en forskel for mennesker,  
der er blevet afhængige af alkohol. Men det  
er sådan, det er. Uanset din socioøkonomiske 
profil kan du risikere at ende som alkoholafhæn-
gig, men trods det er det desværre tabubelagt  
at tale om alkoholafhængighed. Kun ca. 10  
procent af de mennesker, der er afhængi-
ge af alkohol, er i behandling. Det synes jeg 
bare ikke er godt nok, og jeg brænder virkelig 
for at være med til at ændre på den statistik.  
Derfor synes jeg, det er vigtigt at få kombineret 
forskningsbaseret viden med den indsigt, som 
patienterne har i form af erfaringer og oplevel-
ser, og få denne kombination omsat til gavn for 
patienterne i udviklingen af metode og praksis,” 
siger Connie Mørck.

Udover at være uddannet sygeplejerske har 
Connie Mørck også taget en master-uddan-
nelse og kan kalde sig cand.cur. – Master of 
Science in Nursing. Og i det hele taget har 
søgen efter mere viden, og at få den viden 
omsat til oplysning, praksis og de bedst muli-
ge behandlingsmetoder, været en domineren-
de faktor i hendes arbejdsliv. Men det bed-
ste faglige råd, hun kan give videre, handler 
i virkeligheden om at huske, at man kan få 
rigtig meget viden om afhængighed ved at  
lytte til de mennesker, der lider under den.

”Det er min erfaring, at man lærer mest om sit 
faglige felt ved at lære af patienterne og ved at 
lytte til deres erfaring. INGEN beslutter sig for – 
eller ønsker sig – at blive afhængige af alkohol. 92
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Ingen vågner en morgen med ambitionen om at 
sætte kurs mod katastrofen og drikke livet væk 
og skade helbredet og sine relationer til andre 
mennesker. Det handler om at være menneske 
og have menneskelige problemer, som kan ramme 
alle,” siger Connie Mørck og fortsætter:

”Vi har en såkaldt ”våd” alkoholkultur, hvor det 
er almindeligt at drikke alkohol i alle sociale 
sammenhænge, og hvor der nærmest er en 
forventning til, at vi drikker alkohol. Men hvis 
man så udvikler et alkoholproblem, så står 
man alene med det. Det bliver et individuelt 
og personligt problem, og det kan opleves 
uendeligt skamfuldt, hvor den enkelte kan føle 
sig som et dårligt menneske, der afviger fra de 
andre, der kan finde ud af at kontrollere deres 
alkoholindtag,” siger Connie Mørck.

Udover at man i et samfundsmæssigt per-
spektiv kunne arbejde på at ændre den danske 
alkoholkultur, og ikke mindst forståelsen af 
afhængighed som et individuelt, tabubelagt 
problem, så nævner Connie Mørck også tre 
helt konkrete ting, som hun gerne så ændret 
på behandlingsområdet: Nationale kvalitets-
standarder, undervisning i afhængighed på 
sygeplejerskeuddannelsen samt udvikling af 
samarbejdet med psykiatrien.

”Der er behov for, at al alkoholbehandling bliver 
evidensbaseret og kvalitetssikret efter nogle  
nationale kvalitetsstandarder, for der er efter 
min mening for stor variation i kvaliteten af den  
alkoholbehandling, mennesker med afhæn-
gighed kan få. Og hvis jeg skal tænke rent 
sygeplejefagligt, så er det afgørende, at der 
på sygeplejerskeuddannelsen kommer mere 
fokus på undervisning i afhængighedsproble-
matikker, for det er velkendt, at ca. 20 pro-
cent af alle indlagte patienter har et alkohol-
problem i en eller anden udstrækning, og her 
har sygeplejersker en nøgleposition, fordi de 
er så tæt på patienterne. Og sidst, men ikke 
mindst, er det også bare så vigtigt, at vi ved-
varende arbejder for, at mennesker, der både 
lider af afhængighed og af en psykisk lidelse, 
ikke falder mellem to stole, som de ofte gør 
nu mellem rusmiddelbehandling og psykiatri,” 
siger Connie Mørck og afslutter:

”Helt overordnet vil jeg bare gerne både som  
fagperson og som menneske være med til at 
sikre, at mennesker med alkoholafhængighed 

får den bedst mulige alkoholbehandling, hvor 
kvalitet og effekt er nøgleordene. Selvom den 
ambulante alkoholbehandling de seneste 15 år 
virkelig har taget et fagligt kvantespring, så er 
jeg ked af, at det moralske perspektiv fortsat er 
så dominerende inden for vores felt. Og kombi-
neret med at rammerne for behandling politisk  
set også er mangelfulde, fører det til, at det 
fortsat er så både skamfuldt at have problemer 
med alkohol og vanskeligt at få den hjælp, der 
passer til den enkelte.”
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Nyt fra Center for 
Rusmiddelforsking

Ny undersøgelse af erhvervskørsel i varebil i påvirket tilstand

I hver tredje dødsulykke – samt hver femte gang en person kommer til skade – i trafikken 
er der et erhvervskøretøj involveret. Dette skal ses i lyset af, at data fra Rådet for Sikker 
Trafik viser, at en del varebilschauffører inden for det seneste år har været påvirket af 
alkohol, ulovlige stoffer eller receptpligtig medicin. Center for Rusmiddelforskning vil derfor 
undersøge, hvorfor og i hvilke situationer varebilschauffører kører under påvirkning af 
rusmidler. Målet er, at den viden skal bruges i arbejdet med at forebygge trafikulykker.

Et nyt forskningsprojekt vil afprøve metoder til at behandle traumer 
i rusmiddelbehandling 

Der er en stærk sammenhæng mellem traumeoplevelser, PTSD og 
misbrugsproblematikker. Undersøgelser peger på, at imellem 30 og 60 procent af 
mennesker i behandling for stofproblemer opfylder kriterierne for PTSD, og denne gruppe 
af mennesker er sværere at hjælpe. Derfor skal forekomsten af PTSD blandt mennesker 
i rusmiddelbehandling undersøges, og to nye traumebehandlingsmetoder afprøves. Den 
faglige inspiration kommer fra USA, og de to metoder – ’Seeking safety’ og ’Creating 
change’ – tilpasses og afprøves af Center for Rusmiddelforskning i udvalgte kommuner.

Forskere undersøger, om hypnose kan forbedre kognitive funktioner 
blandt mennesker i alkoholbehandling

Et længerevarende overforbrug af alkohol kan give kognitive udfordringer, fx med 
hukommelse og koncentration. Dels mens alkoholforbruget står på, og dels op til 
et år efter eventuel afvænning. Disse udfordringer har mellem 50 og 80 procent af 
mennesker i alkoholbehandling, og det kan gøre det svært at få gavn af behandlingen. 
En hypnosemetode udviklet i Danmark har vist sig at have effekt på hukommelse/
koncentration blandt mennesker, der har fået en hjerneskade. Derfor vil forskere fra 
Center for Rusmiddelforskning undersøge, om mennesker med alkoholproblemer kan 
have gavn af samme metode.
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Se Center for Rusmiddelforsknings webinarer på YouTube

Fik du ikke set vores webinarer i marts 2022? Du kan heldigvis se dem på YouTube  
- søg på rusmiddelforskning og webinarer, så dukker de op.
 
I de nyeste webinarer kan du høre om:

• Drikkefællesskab som sikkerhedsnet for udsatte mennesker med  
antropolog og postdoc Jonas Strandholdt Bach 

• En metode til at nedbringe unges alkoholforbrug med kandidat i  
sundhedsfremme og postdoc Lotte Vallentin-Holbech 

• Udsatte stofbrugeres hverdagsliv i København med sociolog og  
lektor Esben Houborg 

• Hvordan man ‘strikker hjælp sammen’ til mennesker, der både har  
problemer med stofmisbrug, psykiske lidelser og beskæftigelse med  
antropolog og lektor Bagga Bjerge.
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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 

Skummetmælk

Mors rengøringsløn fra skolen
rakte ikke altid måneden ud
fars løn var kun til alkohol og ludere
lillebror brokkede sig
over manglen på mælk i køleskabet
mor havde nøglen til hjemkundskab
hun gik sig en tur
og vendte tilbage med skummetmælk

Af Alexandre Nsoni fra digtsamlingen ’I Afrika 
fødes der ikke drenge – kun mænd ’ udgivet på 

forlaget Vilakazi Publishing i 2021.


