”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
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’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil
være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet. Hvis du kunne tænke dig at nominere en kollega til at blive portrætteret i serien, er du velkommen
til at skrive en mail til stof@crf.au.dk, hvor du beskriver din kollegas
navn, job og kontaktinformation samt et par linjers motivation om,
hvorfor netop denne kollega bør portrætteres som en ildsjæl i STOF.

have et målrettet fokus på. Derfor er det helt
afgørende, at metode og praksis reagerer på
patientens feedback.”
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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 afhængighed 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 direktionskonsulent 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 behandling 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 behandling. 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:
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”Folk, der er afhængige af alkohol, tager i gennemsnit ”tilløb” over 10-12 år, før de kontakter
behandling, og det faktum illustrerer meget godt
den sårbarhed, som mange mennesker med afhængighed har, og som vi som fagpersoner skal

Connie Mørck har interesseret sig for rusmiddelområdet, lige siden hun var under uddannelse som sygeplejerske. Under et praksisforløb på
uddannelsen mødte hun patienter, der var indlagt til afrusning, og hun følte ikke, hun havde nok
viden om denne type patienter. Derfor besluttede hun sig for at blive klogere på rusmiddelområdet, og alle hendes skriftlige opgaver på uddannelsen kom derfor til at handle om sygepleje
med fokus specifikt på mennesker med alkoholafhængighed. Det første år efter hun blev færdiguddannet, 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 alkoholafhængig, men trods det er det desværre tabubelagt
at tale om alkoholafhængighed. Kun ca. 10
procent af de mennesker, der er afhængige 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 oplevelser, 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-uddannelse 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 mulige behandlingsmetoder, været en dominerende faktor i hendes arbejdsliv. Men det bedste 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.

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.
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Udover at man i et samfundsmæssigt perspektiv 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 kvalitetsstandarder, undervisning i afhængighed på
sygeplejerskeuddannelsen samt udvikling af
samarbejdet med psykiatrien.

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 kombineret 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.”

”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 afhængighed kan få. Og hvis jeg skal tænke rent
sygeplejefagligt, så er det afgørende, at der
på sygeplejerskeuddannelsen kommer mere
fokus på undervisning i afhængighedsproblematikker, for det er velkendt, at ca. 20 procent af alle indlagte patienter har et alkoholproblem 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 vedvarende 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
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