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på, hvordan børn af forældre med
rusmiddelproblemer klarer sig i livet
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for starten af børnenes voksenliv, bl.a. ift.
om børnene er uden for uddannelses- og
arbejdssystemet, får fysiske og psykiske
problemer eller ender i kriminalitet.

Medarbejderne i velfærdssystemet
ser sig nødsaget til at lave
’systemskabt ekstra arbejde’ for
at hjælpe udsatte stofbrugere
Hvis udsatte stofbrugere skal have den hjælp
fra velfærdssystemet, som de har brug for og
ret til, oplever medarbejderne, at de må udføre
ekstra arbejde for at overkomme systemskabte
barrierer. Fx dokumentations- og fremmødekrav,
som stofbrugerne har svært ved at leve op til.

Unge bruger lattergas som rusmiddel
på mange forskellige måder
Blandt myndigheder og politikere har der
de senere år været stigende bekymring for
unges brug af lattergas som rusmiddel. En
undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning
viser, at unge bruger lattergas på mange
forskellige måder med deraf følgende
forskellige grader af risiko for skader.

Fra risiko til mulighed: At kende
socialt udsatte stofbrugeres miljø er
afgørende for at kunne hjælpe dem
Udsatte stofbrugere i København lever i
risikofyldte miljøer. Det er vigtigt at kende de
sociale, politiske og materielle faktorer i miljøer,
der belaster stofbrugere, for at kunne hjælpe
dem. Mindst lige så afgørende for hjælpen er det
dog at forstå, hvilke ressourcer og muligheder
der kan skabes i lokalmiljøet.
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”Vi vidste, at hvis vi ikke stod
sammen om det her, så var
løbet kørt”
Da skuespiller Peter Myginds ældste søn, Julius,
fik problemer med stoffer og alkohol, var det
afgørende for Peter, at han og hans hustru,
Lise Mühlhausen, var enige om, hvordan de
skulle hjælpe deres søn. Den fælles tilgang til
håndteringen af sønnens krise var med til at
styrke deres ægteskab.
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Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro har i
samarbejde med musiker og sangskriver Rasmus
Johansen fra Fly udgivet et musikalbum. Sangene
handler om ’det skjulte samfund’, lidt for mange
bajere og kyllinger, om ensomhed og udsathed,
men også om fællesskab og hjertevarme.

En ny kortlægning undersøger udbredelsen af
skadesreducerende tilbud til stofbrugere uden for
de største byer. Kortlægningen viser, at der findes
mange skadesreducerende tilbud landet over,
men at der er variation i, hvilken hjælp der tilbydes,
bl.a. ift. tiltag som sprøjteudleveringsordninger og
uddannelse i brugen af Naloxon.
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PÅ EGEN KROP OG SJÆL –
rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv

Det handler om at styrke unges tro
på, at de er gode nok, som de er
For 10 år siden tågede han rundt på klubberne
i København på kokain. I dag er Julius Mygind
forfatter til flere bøger til unge og holder
foredrag landet rundt for at tale med unge
om livet og om rusmidler.
AF MARIANNE BÆKBØL
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”For mig handler det om at forsøge
at gøre verden en lille smule bedre
hver dag”
Annbritt Jørgensen
– medstifter af Skraldecaféen i Aarhus

Mennesker i rusmiddelbehandling har behov
for sociale aktiviteter, som kan give motivation
og støtte i fasen til at blive fri af afhængighed,
fx arbejdstræning. Men for at vejen væk fra
afhængighed og ud i arbejdslivet skal være
realistisk, skal den opleves som meningsfyldt.
Særligt er det vigtigt at føle sig accepteret.
AF BJØRNAR BLAALID

Historisk er erindringsbøger
skrevet af stofbrugere et forsøg
på at få samfundet til at forstå,
hvem stofbrugere er
Mennesker, der bruger stoffer, opfattes ofte som
moralsk tvivlsomme karakterer. Der har dog
gennem tiden været stofbrugere, der ved at skrive
deres erindringer har forsøgt at ændre dette.
Erindringsbøgerne kan læses som en måde at
forklare sig selv på for det omgivende samfund og
forsone egne erfaringer med samfundets normer.

Cannabisbrug er mest udbredt blandt unge, og
de er særligt sårbare overfor potentielle skadelige
virkninger, bl.a. fordi deres hjerner stadig er under
udvikling. Derfor bør vi sikre, at flere unge, der
har et skadeligt brug af cannabis, får hjælp i tide.
Indholdsstoffer fra cannabisplanten kan muligvis
bruges til at hjælpe de unge.
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Brugere af Kirkens Korshærs
varmestue i Holstebro har
indspillet musik om hjerterum
og fællesskab

’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af
STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder
helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.
AF KARINA LUISE ANDERSEN
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Miljø
Velkommen til STOF nr. 43 med temaet ’miljø’.
Når vi taler om miljø, er det ofte med de grønne briller på. Noget med grundvand og sprøjtemidler, affaldshåndtering og genbrug, økologisk mad eller ej. Ordets grundbetydning er dog
mere overordnet og handler om omgivelser og
betingelser. Det, der er omkring os og påvirker
os. Vi kender særligt ordet fra faglige diskussioner om arv og miljø: Hvad skyldes biologi, og
hvad skyldes social og kulturel påvirkning hos
det enkelte individ?

Skuespiller Peter Mygind er hovedperson i serien ’Kendte liv’, hvor han fortæller om at være
forælder til en teenager med rusmiddelproblemer. I serien ’På egen krop og sjæl’ fortæller
sønnen Julius Mygind om at være ung og ikke
føle sig god nok og blive en del af et ungemiljø,
hvor rusmidler fyldte. Fotograf Mikkel Hørlyck
har lavet fotoessayet ’ Birgitte og Jørgen – en
kærlighedshistorie’ til STOF, som handler om
et par, som har holdt sammen igennem et helt
liv i tykt og tyndt, stofbrug og sygdom. I serien
’Ildsjælene’ kan du læse om Annbritt Jørgensen,
som er medstifter af Skraldecaféen i Aarhus, og
på bagsiden af bladet finder du digtet ’Men vi er
nogle stykker’, som spørger:
Men hvad med os
Drankerne, bumserne, udskuddet
Ensomme rasper vi røvbalder
I kommunernes drikkeskure.

Rigtig god vinter og læselyst.
Karina Luise Andersen
Redaktør
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I STOF vil vi gerne undersøge de mange måder,
som miljø spiller en rolle på rusmiddelområdet.
Du kan bl.a. læse hele tre artikler om det miljø,
som socialt udsatte stofbrugere færdes og lever
i, og hvilke risici der findes samt muligheder og
begrænsninger for hjælp. Du kan også læse en
artikel om familiemiljø og om, hvordan mange
forhold i familien spiller ind på, hvordan børn af
forældre med rusmiddelproblemer klarer sig i
livet. Hjælpemuligheder for stofbrugere i nærmiljøet i form af egen kommune undersøges i
en artikel om skadesreducerende tilbud, som viser, at tilbuddene findes landet over, men at der
er variation fra kommune til kommune i, hvilken
hjælp der tilbydes.

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

At føle, at man hører til i et socialt miljø og har et
fællesskab med andre mennesker, er i centrum
i tre artikler. Den ene med fokus på, at mennesker i rusmiddelbehandling har behov for sociale
aktiviteter, som kan give motivation og støtte i
fasen med at blive fri af afhængighed. Den anden handler om at være socialt udsat og at kunne
udtrykke sit sociale miljø i musik og anerkende
behovet for hjertevarme og fællesskab. Den tredje artikel fortæller, at det ikke kun er i musikken,
at man kan udtrykke behovet for fællesskab og
social forståelse. Det findes også i litteraturhistorien, hvor erindringsbøger skrevet af stofbrugere
kan læses som en måde at forklare sig selv på
for det omgivende samfund og forsone egne erfaringer med samfundets normer.
Læs om alt det og meget andet.
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Fra risiko til
mulighed: At kende
socialt udsatte stofbrugeres miljø er
afgørende for at
kunne hjælpe dem
Udsatte stofbrugere i København lever i risikofyldte miljøer. Det er vigtigt
at kende de sociale, politiske og materielle faktorer i miljøer, der belaster
stofbrugere, for at kunne hjælpe dem. Mindst lige så afgørende for hjælpen er det
dog at forstå, hvilke ressourcer og muligheder der kan skabes i lokalmiljøet.
AF ESBEN HOUBORG

Esben Houborg er sociolog og lektor
ved Center for Rusmiddelforskning
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Vi er en gruppe forskere fra Center for Rusmiddelforskning (Aarhus Universitet), Københavns
Professionshøjskole og Region Hovedstadens
Psykiatri, som netop har afsluttet et forskningsprojekt om socialt udsatte stofbrugeres hverdagsliv i København. Udgangspunktet for projektet var at undersøge lokalmiljøets betydning
for stofbrugernes belastninger og adgang til
ressourcer tre forskellige steder i København:
på Vesterbro, i den nordvestlige del af byen og
på Amager – her med særligt fokus på området
omkring institutionen Sundholm, som hjælper
socialt udsatte mennesker.
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I projektet arbejdede vi med en teori om ”risikomiljøer” og ”mulighedsmiljøer” (vores oversættelse af
det engelske ”risk environment” (1) og ”enabling
environment” (2)), som i de senere år er blevet
brugt i forskning i skadesreduktion for stofbrugere. Tilgangen flytter fokus væk fra det enkelte individ og over på miljøet i forståelsen af de belastninger, stofbrugere kan opleve, og mulighederne
for at forebygge dem. Man undersøger, hvordan
faktorer i lokalmiljøet og på det overordnede samfundsmæssige plan påvirker sundhed og livskvalitet i positiv og negativ retning.
Der findes mange risici i de miljøer,
udsatte stofbrugere færdes i
Som nævnt undersøgte vi tre forskellige stofbrugsmiljøer i København: på Vesterbro, i det
nordvestlige København samt området omkring
institutionen Sundholm på Amager. Stofbrugsmiljøerne i de tre områder er forskellige, og det
har betydning for sammensætningen af risici og
belastninger. Vesterbro er det største stofbrugsmiljø i København, hvor der kommer mellem
600 og 800 stofbrugere om dagen. Det er det
sted i København, hvor mange af de mest aktive stofbrugere søger hen. Det fremgik også af
vores spørgeskemaundersøgelse, som viste, at
en tredjedel af stofbrugerne, vi interviewede på
Vesterbro, brugte stoffer 5 gange om dagen eller
mere, mens det kun var 9 % i Nordvest, og 14
% på Amager. Samtidig brugte stofbrugerne på
Vesterbro i gennemsnit 5975 kr. om måneden på
stoffer, mens de i Nordvest brugte 2339 kr. og på
Amager brugte 3076 kr.
Det større stofforbrug leder i sig selv til højere
risici. Men omstændighederne, man indtager
stoffer under, spiller også en vigtig rolle. Nogle
steder er mere risikable end andre. I forhold til
overdoser kan det være fatalt at indtage stoffer

alene, fx i ens egen lejlighed. I forhold til sygdom
er det mere risikabelt at indtage stoffer under
uhygiejniske forhold, fx udendørs. Et stofindtagelsesrum kan minimere begge disse risici, og i
København er det eneste område, hvor der findes
stofindtagelsesrum, Vesterbro. Det ser vi også
afspejlet i, at 70 % af stofbrugerne fra Vesterbro
havde brugt et stofindtagelsesrum den seneste
uge, når de skulle indtage stoffer, mens det kun
var 16 % i Nordvest og 17 % på Amager. Imidlertid kan der være kø ved stofindtagelsesrummene, og nogle stofbrugere foretrækker ikke at
bruge dem af forskellige årsager, bl.a. utryghed
ved andre stofbrugere. Derfor vælger de at tage
stoffer andre steder, fx i det offentlige rum eller
trappeopgange. Det kan forklare, at 55 % af stofbrugerne på Vesterbro havde indtaget stoffer et
sådant – mere risikofyldt sted – den seneste uge.
Det samme gjorde sig ’kun’ gældende for 19 % i
Nordvest og 28 % på Amager. Som sagt kan ens
eget hjem være et risikofyldt sted at indtage stoffer, specielt hvis man er alene. Her viste undersøgelsen, at lige under halvdelen af stofbrugerne
fra både Vesterbro og Nordvest havde indtaget
stoffer derhjemme den seneste uge, mens det
var 36 % af stofbrugerne fra Amager. Man kan
altså sige, at på den ene side tilbyder Vesterbro
ved at have stofindtagelsesrummet en vigtig
ressource mht. at minimere stofrelaterede risici, men samtidig betyder sociale (utryghed) og
systemiske (kapacitetsproblemer) faktorer, at
Vesterbro også bliver et risikofyldt miljø, fordi
alternativet ofte er at indtage stoffer mindre
sikre steder.
Dertil kommer, at fordi Vesterbro er hjemsted for
det største og mest aktive stofbrugsmiljø i byen,
er det også et miljø, hvor en lang række af de
risici, som er forbundet med stofbrugsmiljøer,
er større end i de to andre områder. Det gælder
særligt risikoen for at blive udsat for tyveri, røveri,
vold og seksuelle overgreb (a). Det viser vores
undersøgelse også. Det var fx en større andel
af stofbrugere på Vesterbro, som havde været
udsat for nogle af disse overfaldstyper, end i de
to andre områder. 42 % af deltagerne fra Vesterbro havde været udsat for grov vold det seneste
år, mens det var 33 % i Nordvest og 29 % på
Amager. Vores undersøgelse viser også, at stofbrugerne på Vesterbro i gennemsnit havde været
udsat for vold flere gange end stofbrugerne fra
de to andre områder. De udsatte stofbrugere, vi
interviewede, beskrev da også ofte selv Vesterbro som belastende og risikofyldt.

Vores undersøgelse bekræfter også, at stofbrugere uanset området generelt er en ekstremt udsat gruppe, når det gælder vold, når man sammenligner med den gennemsnitlige befolkning,
hvor 2 % var udsat for grov vold.

De uformelle ressourcer har vi i undersøgelsen
opdelt i fire kategorier: stofrelaterede, materielle,
sociale og affektive/emotionelle ressourcer.
Uformelle ressourcer - stofrelaterede:
En vigtig ressource for mange stofbrugere er
naturligvis stoffer; desto mere aktivt (hyppigt og
omfattende) et stofbrug man har, desto vigtigere er stofferne i hverdagen. Det er derfor også
på Vesterbro, vi fandt den største andel stofbrugere, som fik stofrelateret hjælp i deres sociale
netværk, fx at få stoffer eller kontakter til at købe
stoffer. Stofferne kan fx være kokain eller heroin,
men det kan også være illegal substitutionsmedicin (medicin, som gives til at erstatte stoffer) som
for eksempel metadon. Det var en større andel
af stofbrugerne i Nordvest end i de andre bydele,
som brugte illegal substitutionsmedicin, hvilket
kan indikere, at flere i det område supplerer den
legale lægeordinerede medicin, de i forvejen fik,
fordi de synes, at de ikke får nok.
Uformelle ressourcer - materielle:
Når man lever en udsat og fattig tilværelse på
overførselsindkomst og måske bruger en stor
del af sine penge på stoffer, kan uformel materiel
hjælp, fx mad fra lokalmiljøet, spille en vigtig rolle. I forhold til at få penge, mad og overnatningsmuligheder var det igen på Vesterbro, at vi fandt
den største andel, men tæt fulgt af deltagerne fra
Amager. Det var fx 33 % på Vesterbro, 25 % på
Amager og 20 % i Nordvest, som fik mad af andre.

I forhold til sociale ressourcer vil vi nævne, at
vi spurgte stofbrugerne om, hvem de var sammen med i hverdagen, og derefter om, hvem de
oplevede som en støtte i hverdagen. Her fandt
vi, at mens stofbrugerne mest var sammen med
andre stofbrugere, så var det i højere grad andre end stofbrugere, de oplevede som en støtte
i hverdagen. For eksempel venner og bekendte,
som ikke brugte stoffer, familien og fagpersoner
på behandlingstilbud og væresteder. Den mest
markante forskel på, hvem man var sammen
med, og hvem man oplevede som en støtte,
fandt vi blandt stofbrugerne på Vesterbro. Her
svarede 62 %, at de var sammen med andre
stofbrugere i hverdagen, mens det kun var 19
%, som oplevede venner og bekendte, der brugte stoffer som en støtte. I Nordvest var det 49 %,
som var sammen med andre stofbrugere i hverdagen, og 39 %, som oplevede andre stofbrugere som en støtte. Disse resultater passer godt
sammen med de kvalitative beskrivelser af forskellene på stofbrugsmiljøerne i de forskellige
områder af byen, hvor Vesterbro blev beskrevet
som et mere råt og utrygt sted end Nordvest og
Amager. Når det er sagt, så var der også stofbrugere, som oplevede Vesterbro som et sted,
hvor de kunne mødes med venner og bekendte.
Uformelle ressourcer - emotionelle:
Den form for uformel hjælp, som flest stofbrugere
fortalte, at de modtog fra andre, var opmuntring,
støtte og moralsk opbakning. Især stofbrugerne
fra Nordvest svarede, at de fik den slags støtte
fra lokalmiljøet. Det gjaldt således 66 % af stofbrugerne fra Nordvest, mens det var 56 % af deltagerne fra Vesterbro og 44 % af deltagerne fra
Amager. Dette korresponderer godt med svar
på spørgsmål om stofbrugernes bekymringer i
hverdagen, hvor det, der fyldte mest, var at svigte mennesker, man holdt af, altså affektive og
emotionelle relationer med andre mennesker.
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I stofbrugsmiljøer findes der dog
også vigtige ressourcer
Når man undersøger socialt udsatte stofbrugeres lokalmiljøer, er det dog også vigtigt at se på,
hvilke ressourcer der findes, og hvilke muligheder for hjælp der kan gives med tanke på disse
ressourcer. I undersøgelsen har vi skelnet mellem uformelle ressourcer, som man har adgang
til gennem sine sociale relationer og netværk, og
formelle ressourcer, som man har adgang til via
offentlige eller private hjælpetilbud. I forhold til de
formelle ressourcer har vi desuden skelnet mellem højtærskelressourcer, som kræver visitation
fra kommune eller læge, og lavtærskelressourcer, som ikke kræver visitation.

Uformelle ressourcer - sociale:
Sociale ressourcer kan også spille en vigtig rolle. For eksempel kan det være vigtigt at have
nogen i nærmiljøet, der kan hjælpe med at beskytte én, hvis man færdes i miljøer, hvor der
er stor risiko for at blive udsat for vold og overgreb. I forhold til beskyttelse var der det samme
mønster som mht. materielle ressourcer: Den
største andel, som modtog beskyttelse, var på
Vesterbro med 31 %, fulgt af Amager med 23 %
og til sidst Nordvest med 18 %.
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Om der er formelle ressourcer, fx
væresteder, spiller også en vigtig rolle
Ligesom der er forskel på miljøernes risikoprofil,
er der også forskel på områderne med hensyn
til de formelle ressourcer, der findes. En vigtig
forskel er, at der er flere lavtærskelressourcer
på Vesterbro end i de to andre områder. Dette kan forklares med, at Vesterbro har en lang
forhistorie med at være et område med mange
socialt udsatte mennesker, samt det særlige
stofbrugsmiljø i området. Vi ser det afspejlet i, at
en større andel af stofbrugere på Vesterbro end
i de andre to områder bruger lavtærskeltilbud
som sundhedsklinikker, væresteder og uddeling
af gratis eller billig mad, og en mindre andel er
i substitutionsbehandling og får hjælp fra kommunale kontaktpersoner og mentorer.
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På den måde kan de formelle ressourcer i de
forskellige områder måske siges at matche de
forskellige grupper af stofbrugere i områderne.
Men forskellene kan også ses som udtryk for
mangel på tilgængelige tilbud. Når det for eksempel er 56 % af stofbrugene på Vesterbro,
som er i substitutionsbehandling, mens det er
83% af stofbrugerne fra Nordvest, er det muligvis udtryk for manglende tilbud om substitutionsbehandling, som matcher de mest udsatte
stofbrugere på Vesterbro. I forbindelse med
COVID-19 etablerede Københavns Kommune et
tilbud om fremskudt substitutionsbehandling på
Vesterbro for at nedbryde de barrierer, som nogle stofbrugere oplever. Ordningen er siden blevet
udvidet og løber foreløbig i en 4-årig periode.
Modsat på Vesterbro er der få lavtærskeltilbud
i Nordvest, men derimod tre substitutionsbehandlingstilbud. Især stofbrugerne fra Nordvest
fortæller om kedsomhed og ensomhed, specielt
hvis de prøver at lægge livet som aktiv stofbruger bag sig, og et værested som socialt tilbud er
derfor en manglende ressource.

Fra risikomiljø til mulighedsmiljø
Med miljøtilgangen i vores undersøgelse samt
i anden forskning er der fokus på, hvordan man
kan komme til at arbejde med stofbrugeres
hverdagsmiljøer og de ressourcer og belastninger, der findes der, som supplement til at
fokusere på individet alene. Ved at undersøge
de sociale, materielle og politiske betingelser,
som socialt udsatte stofbrugere lever under,
kan man forsøge at identificere nogle af de
faktorer, som er årsager til de belastninger, de
oplever. Men samtidig kan man også identificere ressourcer, herunder ressourcer, som findes
udenfor velfærdssystemet og blandt stofbrugerne selv. På den måde kan man forsøge at
gøre risikomiljøer til mulighedsmiljøer, der gør
det lettere for stofbrugere at have et godt helbred og en god livskvalitet.

Denne artikel er baseret på et større forskningsprojekt om hverdagsliv for udsatte stofbrugere foretaget i samarbejde mellem Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet (lektor Esben Houborg, adjunkt Louise Christensen og ph.d.-studerende Siri Mørch Pedersen), Københavns Professionshøjskole (lektor Nanna Kappel,
lektor Mette Kronbæk og lektor Kristian R. Fahnøe) og Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri (leder og seniorforsker Katrine Schepelern Johansen, som også er lektor ved Statens Institut
for Folkesundhed, Syddansk Universitet).
Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

På www.rusmiddelforskning.dk (under ’Forskningsprojekter’ —> ’Hverdagsmiljø for udsatte stofbrugere’)
kan du læse mere om projektet og downloade en gratis bog med nogle af resultaterne.
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Medarbejderne i
velfærdssystemet
ser sig nødsaget til at
lave ’systemskabt
ekstra arbejde’ for
at hjælpe udsatte
stofbrugere
Hvis udsatte stofbrugere skal have den hjælp fra velfærdssystemet, som de har
brug for og ret til, oplever medarbejderne, at de må udføre ekstra arbejde for at
overkomme systemskabte barrierer. Fx dokumentations- og fremmødekrav,
som stofbrugerne har svært ved at leve op til.
AF KRISTIAN R. FAHNØE

Kristian R. Fahnøe er ph.d. i
samfundsvidenskab og lektor på
Københavns Professionshøjskole
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I et forskningsprojekt om stofbrugeres hverdagsliv
i København (1) har forskere fra Center for Rusmiddelforskning, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser og Københavns Professionshøjskole
bl.a. undersøgt de udfordringer, som medarbejdere fra velfærdssystemet – specifikt fra rusmiddelbehandlingstilbud, herberger og opsøgende
gadeplansindsatser – oplever i arbejdet med stofbrugere. I vores undersøgelser har vi interviewet
50 medarbejdere og bedt 26 medarbejdere fra de
deltagende velfærdstilbud om at skrive logbøger
om deres arbejde med stofbrugere. Et gennemgående tema i interviews og logbøger har været
medarbejdernes oplevelser af, hvordan de hjælper udsatte stofbrugere med at leve op til de krav,
velfærdssystemet stiller for at kunne modtage
hjælp, fx skriftlig dokumentation og fremmøde,
som skal opfyldes for få adgang til forskellige velfærdsydelser. Medarbejderne bruger altså mange kræfter på at afværge eller afbøde de konsekvenser, stofbrugerne oplever, hvis de ikke
lever op til kravene. Konsekvenserne omfatter
sanktioner såsom nedsættelser i overførselsindkomster eller udelukkelse fra hjælpetilbud, som
stofbrugerne har brug for. Medarbejderne oplever,
at tiden, der går med dette arbejde, stjæler tid fra
vigtigt pædagogisk arbejde med stofbrugerne.
Krav om dokumentation
Ifølge medarbejderne i vores undersøgelse udgør krav om talrige former for dokumentation i
forbindelse med ansøgninger om forskellige ydelser væsentlige barrierer for, at stofbrugere kan få
den hjælp, de har brug for. Dokumentationskrav
findes i forbindelse med sagsbehandling i forskellige regi, hvor der skal træffes en afgørelse, om
en borger er berettiget til en ydelse eller indsats.
Medarbejderne oplever vanskeligheder med at
fremskaffe dokumentation og indfri dokumentationskravene. Det skyldes bl.a., at udsatte
stofbrugere ofte ikke har relevante ID-papirer
som pas, kørekort eller dåbsattest, og at mange ikke har NemID eller MitID. Det er derfor
brydsomt og tidskrævende at få fat på den påkrævede dokumentation.
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Dokumentationskravene i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp, som udgør forsørgelsesgrundlag for mange udsatte stofbrugere,
fremhæves af medarbejderne som besværlige at
indfri og en central barriere for, at stofbrugerne
kan få den økonomiske støtte, de har brug for og
ret til. Medarbejderne oplever, at problemerne til

dels består i, at nogle ansatte i jobcentrene forvalter dokumentationskravene rigidt og derved
spænder ben for stofbrugerne. En medarbejder,
vi interviewede fortalte:
”Hvis du ikke har nået at indsende al den dokumentation, som de beder om, inden for en vis
tid, starter du også forfra igen … Og når du endelig har ansøgt om alt det her på nettet, skal du
også møde op til en personlig samtale derinde
[på jobcenteret], inden du overhovedet har fået
svar fra Ydelsesservice om, om de mener, at
du er berettiget til kontanthjælp eller ej. Det er
virkelig op ad bakke. Jeg hjalp en borger, som
skulle starte op, og jeg brugte næsten en hel
dag inde på jobcenteret. Fordi hun ikke har fået
indsendt et enkelt stykke papir om, at hun ikke
længere er i skole, har de lukket sagen. Så skal
vi til at starte forfra.”
Citatet viser, hvordan kravene om dokumentation optager en del tid, og at rigiditet i sagsbehandlingen skaber frustrationer hos de medarbejdere, der forsøger at hjælpe stofbrugeren
med at indfri kravene.
Medarbejdernes oplevelser er også tit præget
af, at de føler, de er nødt til at beskytte udsatte
stofbrugere imod urimelig behandling fra andre
dele af velfærdssystemet, fx jobcentret. Nogle
medarbejdere beskriver fx omfattende arbejde
med indhentning af dokumentation til brug for
ansøgninger om førtidspension. Formålet med
dokumentationen er at påvise, at stofbrugerens
arbejdsevne ikke kan udvikles, men ofte kræver jobcentret opdateret dokumentation, selvom
det er åbenlyst, at vedkommendes situation
ikke har ændret sig i årevis. I disse situationer
opfatter medarbejderne kravene som meningsløse og overflødige.
Jobcentrenes forvaltning af dokumentationskravene er ikke alene om at skabe udfordringer. Medarbejderne beskriver lignende forhindringer, frustrationer og tidsforbrug med at tilvejebringe den
påkrævede dokumentation, når stofbrugere skal
have andre velfærdsydelser. Et vigtigt eksempel
er vanskeligheder i sociale sager med at dokumentere stofbrugeres kommunale tilhørsforhold
for dermed at afgøre, hvilken kommune der er ansvarlig for at handle i sagen, og hvilken kommune
der skal finansiere sociale indsatser. Tvisterne om
det kommunale ansvar står tit i vejen for, at indsatser over for udsatte stofbrugere igangsættes.

Fysisk fremmøde
Udover dokumentationskrav udpeger flere medarbejdere rigide krav om fremmøde som væsentlige barrierer for, at stofbrugere kan benytte de
ydelser, de har brug for. Medarbejderne beskriver, at de bruger meget tid på at hjælpe stofbrugere med at indfri krav om fremmøde eller at undgå
de sanktioner, stofbrugere kan udsættes for, hvis
de udebliver fra samtaler, de skal deltage i for at
modtage en ydelse eller et hjælpetilbud. Også i
denne sammenhæng udgør krav fra jobcentret
en særlig problemstilling. En medarbejder på et
herberg beskriver, hvordan disse krav stjæler tid
fra samarbejdet med stofbrugerne:

Frustrationer over tiden, der bruges på at håndtere institutionelle krav og forhold, som citatet
viser, er udbredt blandt medarbejderne, der oplever, at deres arbejde bliver systemfokuseret
frem for at være fokuseret på socialpædagogisk
og konstruktivt samarbejde med stofbrugerne.
Udfordringer med kravene om fysisk fremmøde
i jobcentrene skyldes bl.a., at kravene ofte er ufleksible, hvad tid og sted angår, hvilket gør det
vanskeligt for de stofbrugere, hvis liv er omtumlet,
eller hvis muligheder for at overskue aftaler er begrænset. Visse hjælpetilbud er der dog et samarbejde om mellem beskæftigelsesforvaltningen og
rusmiddelbehandlingen, som betyder, at samtaler
afholdes i rusmiddelbehandlingstilbud, fx rusmiddelcentret, når stofbrugerne alligevel er der. Dette
gør det meget lettere at indfri kravene.
Udover besværligheder med at få stofbrugere
til at leve op til jobcentrenes fremmødekrav, beskriver flere medarbejdere, at de indretter deres
arbejde for støtte stofbrugere i at indfri krav om
fremmøde til medicinudlevering i substitutionsbehandlingen (behandling med medicin, som
erstatning for brugerens illegale stofbrug). Kravet om fremmøde i substitutionsbehandlingen

Arbejdet med at overholde ”3-dages-reglen” er
en fast del af arbejdet i substitutionsbehandlingstilbuddene, hvor et fast punkt på daglige møder
er at få overblik over, hvem af de indskrevne stofbrugere, der ”står til at falde for 3-dages-reglen”.
Det diskuteres, om de pågældende stofbrugere
kan forventes at møde op eller ej, og hvad medarbejderne bør gøre for at sikre, at stofbrugerne
overholder fremmødekravet.
En medarbejder på et substitutionsbehandlingstilbud beskriver arbejdet med at undgå, at stofbrugerne falder for 3-dages-reglen:
”Vi ringer til folk, vi kimer dem ned og hører:
Kommer du, eller kommer du ikke? Eller vi kører
også gerne ud med medicinen, for at de ikke
skal falde for den her 3-dages-regel. Så nogle gange, og det er altså sjældent, så går det
galt. Det var for eksempel i fredags, hvor en
stofbruger ikke var dukket op, og vi vidste bare,
hvis ikke han kommer fredag, så falder han jo.
Så vi ringede til hans opholdssteder, det er Skyen, og det er Mændenes Hjem. Og de havde
set ham, og så vi kunne i hvert fald konstatere,
han var ikke syg … Vi kører hjem til ham, og
der er han heller ikke. Vi kører rundt inde i ’Gaden’ for at finde ham, og han er der heller ikke.
Så kan vi jo ikke gøre mere, så må han ”falde” [for reglen], og det har han også erkendt,
at sådan er det jo bare. Men vi gør faktisk rigtig
meget, for at det ikke skal ske.”
Som det fremgår, påtager medarbejderne i rusmiddelbehandlingen sig arbejdet med at sikre,
at stofbrugerne lever op til fremmødekravene
for behandling. Citatet viser også, hvor mange
ressourcer og medarbejdere fra forskellige hjælpetilbud der sættes ind på at finde frem til stofbrugere, så de kan møde til medicinudlevering.
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”Der er alle de 100 gange, hvor vi har måttet ringe
[til jobcentret], komme med en eller anden undskyldning, sidde i kø i tre kvarter, en time og sige,
at nu kom vi altså ikke lige, fordi nu er der igen
kaos på tråden. Det er sådan noget, der er meget
frustrerende i forhold til tid og i forhold til, at man
kunne lave noget fedt relationsarbejde og motivationsarbejde. I stedet for at skulle sidde og vente
på at forklare hvorfor og undskylde nogle brugere, som i virkeligheden er i en situation, hvor de
ikke kan honorere de krav, der bliver stillet.”

tager form af den såkaldte ”3-dages-reglen”.
Reglen betyder, at stofbrugere, der udebliver fra
medicinudleveringen i mere end tre dage i træk,
skal udskrives af behandlingen, og ved en genindskrivning skal stofbrugerne dagligt møde til
overvåget indtag samt begynde med en startdosis, der ofte er for lav til, at stofbrugerne undgår
abstinenser. Reglen er begrundet med at sikre
stofbrugerne mod overdoser, og den er baseret
på Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende
substitutionsbehandling, som dog angiver, at
stofbrugeren først efter fire dages udeblivelse
anses for udtrappet (2).
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Arbejdet med at sikre stofbrugernes fremmøde i
substitutionsbehandlingstilbud skaber frustration
blandt visse medarbejdere, særligt blandt pædagogiske og socialfaglige medarbejdere. Nogle
mener, at 3-dages-reglen kunne forvaltes mere
skønsbaseret og fleksibelt. Fx når medarbejderne
kender stofbrugeren indgående, og hvis stofbrugeren fortæller om omfanget og typen af stoffer,
de har indtaget, siden de sidst fik udleveret medicin. Medarbejdernes frustrationer er dermed
forbundet med, at kravene forvaltes uden hensyntagen til den enkeltes situation.
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Systemskabte barrierer er lig med systemskabt ekstra arbejde
De krav om dokumentation og fremmøde, forskellige velfærdsinstitutioner stiller til stofbrugere, for at
de kan få adgang til forskellige ydelser, virker som
systemskabte barrierer, der risikerer at ekskludere udsatte stofbrugere fra velfærdsydelser. For at
sikre, at stofbrugerne faktisk får den hjælp, de har
brug for og ret til, påtager medarbejderne sig det,
de betragter som systemskabt ekstra arbejde, for
at overkomme disse barrierer. Medarbejderne oplever ofte det systemskabte ekstra arbejde som
unødvendigt besværligt og til tider meningsløst.
De udtrykker derfor frustrationer over dette ekstra
arbejde. De oplever, at deres tid kan bruges mere
hensigtsmæssigt, da det systemskabte ekstra arbejde tager tid fra det forandringsorienterede arbejde med stofbrugerne i form af f.eks. relationsarbejde eller motivationsarbejde.
En del af medarbejderne oplever samtidig, at de
er nødt til at optræde som et værn for stofbrugerne imod andre velfærdsinstitutioner og medarbejdere i disse. Denne oplevelse går ofte hånd
i hånd med manglende tillid til, at andre dele af
velfærdssystemet vil stofbrugerne det bedste.
Medarbejderne forventer i stedet ofte, at andre
aktører er mere optaget af at overholde deres
organisations regler og procedurer end af at
hjælpe stofbrugerne. Denne forventning gavner
efter al sandsynlighed ikke samarbejdet mellem
forskellige velfærdsinstitutioner, der på hver deres felt er i kontakt med de udsatte stofbrugere.
Det systemskabte ekstra arbejde er altså ikke
kun en tidsrøver, men det skaber også frustration og mistillid imellem forskellige dele af
velfærdssystemet. Vores undersøgelser viser,
at det systemskabte ekstra arbejde fylder uforholdsmæssigt meget i medarbejdernes daglige
arbejde, og at medarbejderne ønsker, at de i
højere grad kunne bruge deres arbejdstimer på

mere pædagogisk og relationelt arbejde til glæde
for stofbrugerne. Jeg anser det derfor som vigtigt, at ledere og beslutningstagere i velfærdssystemet har fokus på, hvordan den enkelte institution skaber ekstra arbejde for medarbejdere i
andre institutioner, og at de løbende forsøger at
minimere ekstraarbejdet. Inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer kan det dels
ske ved at gøre rammerne for fremmøde mere
fleksible i relation til tid og sted - dels ved at give
mere plads til faglige skøn, frem for at forvalte
krav om dokumentation og fremmøde rigidt.

Denne artikel er baseret på et større forskningsprojekt om hverdagsliv for udsatte stofbrugere foretaget i samarbejde mellem Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet (lektor Esben Houborg, adjunkt Louise Christensen og ph.d.-studerende Siri Mørch Pedersen), Københavns Professionshøjskole (lektor Nanna Kappel,
lektor Mette Kronbæk og lektor Kristian R. Fahnøe) og Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri (leder og seniorforsker Katrine Schepelern Johansen, som også er lektor ved Statens Institut
for Folkesundhed, Syddansk Universitet).
Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

På www.rusmiddelforskning.dk (under ’Forskningsprojekter’ —> ’Hverdagsmiljø for udsatte stofbrugere’)
kan du læse mere om projektet og downloade en gratis bog med nogle af resultaterne.
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Kvinder, som lever
på den åbne stofscene,
ser seksuelle overgreb
som en selvfølge i
deres liv
Kvinder på den åbne stofscene i København oplever vold og overgreb,
hvilke de ser som selvforskyldte på grund af deres livsstil og adfærd. Selvom
de er klar over, at de lever et særligt udsat liv, betragter de det som deres eget
ansvar og op til egen formåen, om de udsættes for overgreb eller ej.
AF METTE KRONBÆK, KAMILLA WINTHER OG LOTTE IWANOUW

Mette Kronbæk er cand.pæd.soc.,
ph.d. og lektor på Københavns
Professionshøjskole

Lotte Iwanouw er socialrådgiver ved
Reden, København
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Kvinder, der lever i området, der kendes som den
åbne stofscene på Vesterbro i København, lever
under strukturelle forhold, der medfører sociale,
fysiske og psykiske belastninger. Disse belastninger er særligt forbundet med at være stofbrugende kvinde i dette miljø. De belastende strukturelle
forhold kommer bl.a. til udtryk i dels måden, som
de sociale tilbud på den åbne stofscene er organiseret på, hvilket har betydning for, hvor kvinder
tør færdes og opholde sig. Og dels viser de belastende strukturer sig i de kønsnormer, som kommer til udtryk i de forventninger, omgivelserne har
til, hvordan kvinder bør opføre sig, og den deraf
følgende stigmatisering af kvinder, som ikke efterlever disse kønsforventninger.
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Kvinderne og omgivelserne ser
kvinderne som ansvarlige
Den åbne stofscene er et særligt sted, hvor stofindtagelse og stofhandel foregår synligt. Stofscenen adskiller sig fra byens andre dele, ved
at problematikker som stoftrang, pengemangel,
hjemløshed samt vold er fremtrædende elementer af hverdagslivet. Samtidig er den åbne stofscene kendetegnet ved, at hovedparten af stofbrugerne er mænd. Åbne stofscener udgør et
særlig risikofyldt miljø for kvinder, som i høj grad
oplever fysiske og psykiske overgreb (1).
Den åbne stofscene på Vesterbro er et sted, brugerne oplever som præget af fravær af regulerende samfundsinstitutioner som fx politi. Dette
fravær betyder, at konflikter ofte løses ved hjælp
af vold. På stofscenen udspiller der sig således
ofte voldelige episoder, og vold er en central faktor for etableringen og fastholdelsen af social
orden. Kvindernes liv foregår dermed i et miljø,
hvor vold er hyppig og en normaliseret del af
hverdagen. Volden er dermed et vilkår, som den
enkelte kvinde skal håndtere.
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Den fysiske vold mod kvinderne rummer også
symbolsk vold. Dette sker, fordi kvinderne
overtager omgivelsernes vurdering af dem.
Kvindernes selvbebrejdelser afspejler det
omgivende samfunds kønsnormer for, hvordan en ’ordentlig’ kvinde bør være. Ifølge den
britiske sociolog Beverly Skeggs (2) indebærer
kønsnormerne, at en ordentlig kvinde ikke giver
sig i kast med at sælge sex eller løber ”unødige”
risici. At kvinderne internaliserer omgivelsernes
syn på dem selv, medfører, at de betragter den
vold, de udsættes for, som selvforskyldt og naturlig. Betragtninger om, at kvinderne selv er an-

svarlige for den vold og de overgreb, de udsættes for, går igen i en undersøgelse lavet som et
samarbejde mellem Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser (Region Hovedstaden), Center
for Rusmiddelforskning (Aarhus Universitet) og
Københavns Professionshøjskole. Undersøgelsen har fokus på hverdagsliv for udsatte stofbrugere i København, og her har vi bl.a. interviewet
kvinder på den åbne stofscene. I interviewene
italesætter kvinderne deres egen manglende opmærksomhed på risici som en afgørende faktor
i forhold til at blive udsat for overgreb. Et eksempel på dette er, når en kvinde har en tæt relation
til sin pusher, som samtidig udsætter hende for
overgreb. Kvinderne er ofte afhængige af denne relation og er derfor nødt til at holde sig på
god fod med pusheren, selvom det kan medføre,
at de må underkaste sig pusherens dårlige behandling af dem. To af denne artikels forfattere
arbejder på Reden (rådgivnings- og værested
for udsatte kvinder) og hører kvinder fortælle om
vold og overgreb fra deres pushere. Men oftest
undlader kvinderne at fortælle om disse oplevelser til nogen, da de vurderer, at tavshed er den
sikreste måde at undgå flere overgreb. Kvinderne lever med en blanding af frygt og skyldfølelse
i forhold til disse overgreb, og tavsheden sikrer
dem mod negativ respons fra omgivelserne.
At kvinderne på den åbne stofscene oplever fravær af regulerende samfundsinstitutioner, der
skulle beskytte dem mod overgreb, gør, at kvinderne selv forsøger at håndtere de risici, de oplever. Her er en overlevelsesstrategi at finde sig
i nærmest alt fra sin pusher for ikke at risikere at
eskalere en konfliktsituation og dermed udsætte
sig for værre overgreb. Denne overlevelsesstrategi har dog den slagside, at udenforstående kan
komme til at se disse overgreb mod kvinderne
som selvforskyldte, fordi kvinderne hverken siger fra eller holder sig væk fra personen.
Hjemløshed gør kvinderne ekstra udsatte
Selvom den åbne stofscene rummer mange risici for kvinderne, kommer kvinderne der alligevel.
Det gør de for at få adgang til stoffer, tjene penge, socialisere med andre mennesker og benytte lavtærskeltilbud, fx herberg og væresteder, i
området. Et af de afgørende strukturelle forhold,
der gør kvindernes liv særligt risikofyldte, er
hjemløshed. Hovedparten af kvinderne på den
åbne stofscene er hjemløse og overnatter enten
på Mændenes Hjem eller Reden. Hjemløsheden
er en afgørende faktor, der gør kvinderne ekstra

udsatte for overgreb. Hjemløshed er en strukturel problematik, som består af begrænsede muligheder for at få bolig eller at få plads på et herberg. Kvinderne må derfor dagligt finde et sted
at sove for natten, og de oplever, at det er for
farligt for dem at sove på gaden, så det er ikke en
mulighed. De sover ofte på Reden, men de kan
i perioder fx være i konflikt med andre kvinder,
der kommer på Reden, og som følge deraf kan
de se sig nødsaget til at finde et andet sted at
sove. En kvinde fortæller, at mænd tilbyder hende overnatningsmuligheder, men at hun oplever,
at de fleste mænd er ude på at udnytte hende
til seksuelt samvær. Hun fortæller, at hun nogle
gange tager med hjem til mændene, hvor de tager stoffer og har sex. Hendes plan er, at hun kan
få mulighed for at få nogle timers søvn i løbet af
natten. Kvinden fortæller, at hun oplever det som
farligt at tage med mænd hjem, men at hun ikke
ser andre muligheder for at få sovet.

Der er mange lavtærskeltilbud til stofbrugerne
på Vesterbro, fx spisestedet Cafe Dugnad eller
stofindtagelsesrummet H17, hvor det er muligt at
tage stoffer under sundhedsmæssigt forsvarlige
forhold. Men kvinderne på stofscenen fortæller, at de er bange for at komme på de kønsneutrale lavtærskeltilbud, fordi de oplever, at de
ikke kan undgå de dominerende stærke stofbrugere. For at klare sig på Vesterbros stofscene er det nemlig vigtigt at have ”gadekapital”
i form af voldsparathed og fysisk dominans
(3). Personalet på Reden oplever, at det især er
kvinder, der pga. fx alder eller størrelse er blandt
de fysisk svageste stofbrugere, fordi de ikke har
gadekapital nok til at kunne stå imod de fysisk
stærkere stofbrugere.

Kvinderne, der benytter H17 for at indtage stoffer, beskriver, at både turen over til stofindtagelsesrummet og opholdet på H17 sammen
med andre fysisk stærkere personer er meget
risikabelt. Kvinderne har fx oplevet at få stjålet
deres stof. Andre har oplevet at blive snydt, når
de køber stoffer, og derefter truet, hvis de klager over det stof, de har fået. Og ikke mindst
oplever de, at der tit er nogle blandt de andre
stofbrugere på H17, som mener, de skylder dem
penge. Kvinderne føler derfor, at de ofte må ty
til andre steder for at tage deres stoffer – steder,
som er mindre hygiejniske og ikke er overvåget
af sundhedspersonale.
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Kvinderne har forskellige
overlevelsesstrategier
Kvinderne har forskellige strategier til at håndtere de risici, de oplever på stofscenen. Nogle
kvinder fortæller, at de forsøger at sikre sig selv
mod overgreb ved så vidt muligt at holde sig væk
fra stofscenen på Vesterbro. En ældre stofbrugende kvinde fortæller, at hun altid har fokus på
sin sikkerhed og derfor tænker over, hvor hun går
og opholder sig på Vesterbro. Kvinden håndterer
risici på stofscenen igennem sin måde at bevæge sig rundt på stofscenen på, hvor hun generelt
undgår de steder, hun oplever, er særligt ubehagelige. En central del af denne overlevelsesstrategi er, at hun trækker sig tilbage til Reden, som
er det eneste sted, hvor hun føler sig tryg.

Reden. Foto: Tine Møller Andersen

Fattigdom driver kvinderne ud i prostitution
Hovedparten af kvinderne på den åbne stofscene mangler penge til stoffer, og de skaffer derfor penge gennem gadeprostitution. Kvinderne
forsøger også at lave penge på andre måder,
men prostitutionen er ofte primære indtægtskilde. Prostitutionen kan dog være yderst farlig, idet
kvinder involveret i prostitution på gaden ofte oplever både vold og voldtægter (4, 5). Kvinderne
beskriver, at de oplever, at både deres psykiske
og fysiske helbred generelt er truet, når de er aktive i prostitution.
En måde, kvinderne benytter til at få prostitutionskunder, er at lave aftaler via nettet. Dette betyder,
at kvinderne ikke har mulighed for at se kunden
an, inden de mødes. At se kunden an er normalt
en risikohåndteringsstrategi, som kvinderne benytter for at mindske risikoen for overgreb. Et
eksempel er en kvinde, som laver en aftale med
en mand over nettet, om at de skal mødes, tage
nogle stoffer sammen og ”hygge sig”. Da kvinden
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og rare. Denne strategi, fortæller kvinden, har
gjort, at hun aldrig har oplevet hverken vold eller
voldtægt, selvom hun har arbejdet som gadeprostitueret i omkring 30 år. Kvindens fortælling
underbygger den individualiserede forståelse af
risikoen i miljøet, hvor de kvinder, som ikke ”passer ordentligt på sig selv”, oplever voldtægt eller
vold (1). Beretningen underbygger fortællingen
om, at den enkelte kvindes adfærd er årsag til
overgreb, og der ses bort fra strukturelle forklaringer som kønsnormer og de særlige risici, som
findes i stofmiljøet for kvinder.

Opslag på stofindtagelsesrummet H17
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kommer til det aftalte sted, viser det sig, at der
ikke er én mand, men tre mænd til stede. Kvinden føler sig presset og bliver bange. For ikke
at eskalere situationen forsøger hun at håndtere
situationen ved at sige ja til at tage penge for sex
med alle tre, så hun undgår en voldtægt. På den
måde tænker hun, at hun kan kontrollere situationen en lille smule. Men hendes strategi løser
ikke den problematiske situation, hun står i, da
mændene er grænseoverskridende og voldsomme mod hende. Hun er bange og siger derfor
ikke fra, men prøver at tilpasse sig situationen.
Da hun ser en mulighed for at komme væk, flygter hun. Efterfølgende står hun tilbage med en
følelse af, at episoden var selvforskyldt, fordi hun
selv havde bragt sig i situationen. Hun skulle aldrig være gået hjem til manden. Hun skulle aldrig
have taget imod pengene, og hun skulle have
sagt fra i situationen. Kvinden bebrejder sig selv,
at hun indgik aftalen uden at være sikker på omstændighederne. Hun ser derfor sig selv som ansvarlig for de overgreb, hun blev udsat for. Efterfølgende fortæller hun personalet på Reden om
episoden, og gennem samtaler får kvinden syn
for, at det faktisk var et overgreb, hun var udsat
for, og hun anmelder efterfølgende overgrebet.
En anden kvinde, som er blevet interviewet til
forskningsprojektet, går udelukkende på gaden
i dagtimerne og sælger sex for at tjene penge
til kokain. Hun fortæller, at hun er god til at risikovurdere og altid har sin egen sikkerhed som
første prioritet. Derfor hopper hun ikke bare ind
i den første bil, der stopper. Hun er i stedet opmærksom på, om potentielle kunder virker søde

Fagpersoner skal hjælpe kvinderne til slippe
selvbebrejdelserne
Selvom kvinderne lever i en marginaliseret position under nogle strukturelle forhold, der gør deres
liv meget risikofyldt, beskriver de volden og overgrebene, de bliver udsat for, som resultat af egen
livsstil og adfærd. Dette medfører, at kvinderne
ser deres egen adfærd som et personligt valg og
ikke som skabt af deres svære socioøkonomiske
og personlige forhold på den åbne stofscene.
De påtager sig ansvaret og ser deres egne evner
til at håndtere risici som afgørende for, om de udsættes for vold eller overgreb. Dermed ser de det
som op til dem selv at kompensere for de problematiske og strukturelle forhold, de lever under.
Det er derfor vigtigt, at fagpersoner såsom socialarbejdere, politi og myndigheder generelt
møder kvinderne med en forståelse for, at det
ikke er kvindernes eget ansvar, når de bliver
udsat for overgreb. Heller ikke selvom de går
med en mand hjem eller sætter sig ind i en bil
eller opsøger deres pusher.
Det er vigtigt, at overgrebene, kvinderne udsættes for, ikke betragtes som kvindernes eget
ansvar eller skyld. Overgrebene må ses som en
konsekvens af kvindernes svære livsvilkår og de
betingelser, de lever under, både i forhold til at
få stoffer og midler hertil såvel som at sikre sig
adgang til sikre rammer.

Denne artikel er baseret på Kamilla Winther og Lotte Iwanouws erfaringer fra deres daglige arbejde på Reden
i København samt på kvalitative interviews med 16 kvinder, som lever på den åbne stofscene i København.
De kvalitative interviews er indsamlet som en del af et større forskningsprojekt, ’Hverdagsliv for udsatte stofbrugere’, som er foretaget i samarbejde mellem Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet (lektor Esben Houborg, adjunkt Louise Christensen og ph.d.-studerende Siri Mørch Pedersen), Københavns Professionshøjskole (lektor Nanna Kappel, lektor Mette Kronbæk og lektor Kristian R. Fahnøe) og Kompetencecenter
for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri (leder og seniorforsker Katrine Schepelern Johansen,
som også er lektor ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet).
Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Hvis du ønsker at læse mere om kvindernes liv på den åbne stofscene, har Mette Kronbæk sammen med
Nanna Kappel, Kristian R. Fahnøe, Esben Houborg og Katrine S. Johansen netop udgivet et kapitel om ”Kvinder, køn og vold” i en antologi i serien ’Samfund og rusmidler’. Antologien hedder ’Byen og Rusmidlerne’ og
er udgivet på Aarhus Universitetsforlag.
På www.rusmiddelforskning.dk (under ’Forskningsprojekter’ —> ’Hverdagsmiljø for udsatte stofbrugere’) kan
du læse mere om projektet og gratis downloade en gratis bog med nogle af resultaterne.

Referencer:
(1) Bless, R., Korf, D. J., & Freeman, M. (1995).
Open drug scenes: A cross-national comparison
of concepts and urban strategies. European
Addiction Research, 1(3), 128-138.
(2) Skeggs, B. (1997). Formations of Class and
Gender: Becoming Respectable. London. Sage
(3) Sandberg, S og Pedersen, W (2006)
Gatekapital. UNIVERSITETSFORLAGET. Oslo.
(4) Kronbæk, M.; Kappel, N.; Fahnøe, K. R.;
Houborg, E. & Johansen, K. S. (2022) Kvinder,
køn og vold. Artikel i antologi: Byen og
Rusmidlerne, Aarhus Universitetsforlag.
(5) Shepp, V; O’Callaghan, E; Kirkner, A; Lorenz,
K & Ullman, S (2020). Sexual Assault Survivors
Who Exchange Sex: Identity, Stigma, and Informal
Responses From Support Providers. Journal of
Women and Social Work 2020, Vol. 35(1) 105-128

25

Unge bruger lattergas som rusmiddel
på mange forskellige måder

Blandt myndigheder og politikere har der de senere år været stigende bekymring
for unges brug af lattergas som rusmiddel. En undersøgelse fra Center for
Rusmiddelforskning viser, at unge bruger lattergas på mange forskellige måder
med deraf følgende forskellige grader af risiko for skader.
AF VIBEKE A. FRANK, ELSE-MARIE ELMHOLDT OG MARIA DICH HEROLD
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Unges brug af lattergas som rusmiddel har de
seneste år ført til en udbredt bekymring hos
politikere og sundhedsmyndigheder, der i 2021
kulminerede med vedtagelsen af Lov om salg
og markedsføring af lattergas til forbrugere (1).
Intentionen med loven er at begrænse salget af
lattergas til private. Loven gør det ulovligt at sælge lattergas med henblik på beruselse, og den
skal dermed være med til at forhindre, at unge
bruger lattergas som rusmiddel.

hedsskadelig, og at der er brug for indsatser over
for især de intensive og langvarige forbrugsformer samt indtagelsesformer, som kan lede til
akutte skader. Men hvordan beskriver de unge
selv deres brug af lattergas? Det har Center for
Rusmiddelforskning undersøgt ved at interviewe
45 unge mellem 18 og 25 år om deres tidligere
og/eller nuværende brug af lattergas.

Vi ved dog ikke meget om, hvor mange unge
der bruger lattergas i Danmark, og hvordan den
stigning, der ligger til grund for bekymringen og
lovændringen, ser ud. En rapport fra Sundhedsstyrelsen blandt unge på gymnasier og tekniske
skoler viser, at hhv. 12 og 15 % af de adspurgte unge havde prøvet lattergas, at flere drenge
end piger havde prøvet lattergas, samt at der er
signifikante regionale forskelle, hvor det største
brug ses i Region Hovedstaden og det laveste i
Region Nordjylland (2). Fund af lattergaspatroner
i nattelivet og flere henvendelser om skader af
lattergasbrug til fx Giftlinjen er også med til at forstærke bekymringen om unges lattergasbrug (3).
Baggrunden for den udbredte bekymring og begrundelsen for den lovgivningsmæssige indsats
er, at brugen af lattergas som rusmiddel kan være
sundhedsskadelig og indebære akutte skader
som frostskader, iltmangel og svimmelhed samt
længerevarende eller kroniske nerve- og hjerneskader som føleforstyrrelser, balanceproblemer,
koncentrations- og hukommelsesbesvær. I værste fald kan brugen af lattergas som rusmiddel
være dødelig. International forskning viser dog,
at især de længerevarende eller kroniske skader
sker på baggrund af et massivt og intensivt forbrug af lattergas, og at de akutte skader, som fx
frostskader, opstår, når lattergassen indtages på
nogle helt særlige måder (4).

’Det var kun noget, vi gjorde sammen med
alkohol’
Stort set alle de unge, vi interviewede, fortalte
om at bruge lattergas som en del af deres måder
at feste på, fx i forbindelse med private fester,
for-fester, byture, festivaler, rus-uge eller studenterafslutninger, og altid sammen med brugen af
alkohol. Lars (22 år) fortæller for eksempel:
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Med de internationale forskningsfund kan vi altså nuancere bekymringen for de unges brug af
lattergas. Men samtidig er det vigtigt ikke at underkende, at brugen af lattergas kan være sund-

Alle citater i artiklen er anonymiserede.

”Det var mere sådan en, to eller tre balloner til
for-festen, hvor man så bare begyndte at få griner
på, og så var pakken tom, og så gik vi videre med
at drikke [alkohol] og fortsætte festen.”
Eller Anders (22 år), der siger:
”Det skete kun på specielle aftener, altså sådan
fredag eller lørdag, når der var en eller anden
fest. Det var aldrig i hverdagen efter skole, det
var kun noget, vi gjorde sammen med alkohol,
fordi det var lidt sjovere, og med høj musik. […]
Det var en kombination.”
Brugen af lattergas beskrives ofte fx som en
’gimmick’ og som noget, der tilfører festen et
’ekstra pift’. Lattergasbrug er således for mange af de unge ikke noget i sig selv eller noget, de
bruger alene, men bliver en del af festen, noget, der gør det hele lidt sjovere, og som tilfører
noget til deres beruselse. De unge fortæller om
et brug, der typisk er fra et par lattergaspatroner
og op til 8-10 patroner på en aften.
De interviewede fortæller også om, at lattergas
er noget, de bruger i særlige vennegrupper, og at
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det hører en særlig periode af deres ungdomsliv
til. Fx fortæller Asger (21 år), at han brugte lattergas med drengene i sin gymnasieklasse, men
også, at det kun hørte gymnasietiden til:

vi egentlig bare en fire-fem gutter og røg lidt pinde, tog et par balloner og fik grineflip. Det var helt
stille og roligt. Vi hyggede og snakkede og hørte
musik hele aftenen.”

”Jeg gik jo i gymnasiet, så hvis jeg skulle prøve
det, skulle det være på det tidspunkt. Når man er
ældre, skal man jo til at tage alting seriøst i sit liv.
I gymnasiet kan man stadig være lidt barnlig og
gøre sådan noget der [bruge lattergas].”

Selvom alkohol var det mest udbredte rusmiddel,
som de unge brugte lattergas sammen med, så
var der også nogle af de andre interviewede, der
ligesom Lars brugte lattergas sammen med cannabis og i andre situationer end som en del af det
at gå i byen, hvad enten det var til for-fester, private fester eller byture. Lars har dog også erfaring
med at bruge lattergas som en del af at gå til fest,
og selvom nogle af de unge kun havde erfaring
med én forbrugsform, var der andre, der ligesom
Lars havde erfaringer med flere former for brug.
Joachim (21 år), for eksempel, havde erfaring med
et moderat brug af lattergas som en del af sin og
vennernes fester, men han fortalte også, hvordan
han planlagde et mere intenst brug sammen med
vennerne, når de var på festival:

Eller Rosa (19 år), der fortæller:
”Jeg holdt faktisk helt op med at bruge [lattergas],
lige inden jeg startede i gymnasiet. Det tror jeg,
har at gøre med, at jeg skiftede vennegruppe. Så
gennem gymnasietiden har det slet ikke været en
del af mit festliv eller hverdag. Det var kun en periode i folkeskolen.”

STOF NR. 43 / EFTERÅR 2022

De unge fortæller således om et brug af lattergas, som er afgrænset til en særlig periode i deres ungdomsliv, et brug, der er forbundet med at
feste, og om et brug, der er moderat, og at det
ikke er noget, der sker, hver gang de er til fest.
Lattergas bruges også i andre sammenhænge – men stadig sammen med vennerne
Selvom stort set alle unge fortalte om brug af lattergas som en del af at gå til fester og i byen, fortalte flere også om, hvordan de brugte lattergas i
andre sammenhænge, hvor de hænger ud med
deres venner. Fx fortæller Sif (18 år), hvordan hun
sammen med en veninde og hendes venner kørte
rundt i en mindre by i Jylland og tog lattergas:
”Vi tog ind til en kiosk og hentede lattergas. Så
kørte vi bare rundt og tog det [lattergas]. Købte
også alkohol, og så tog vi ned til en parkeringsplads og holdt vores lille ’fest’ dernede. Hvor der
blev drukket alkohol og taget noget mere [lattergas]. … Jeg nåede i hvert fald op på 20 [patroner]. De andre nåede op på mere, ved jeg.”
Udover at køre en tur og tage noget lattergas fortæller de unge også om, hvordan de kan sidde
andre steder og ’hygge’ sig, mens de tager lattergas. Fx fortæller Lars (22 år) om, hvordan han er
sammen med vennerne, da han er tilbage på besøg i den mindre provinsby, hvor han er vokset op:

28

”Vi sidder i et skur i en af vores kammeraters
have, hvor vi tit sidder. Vi havde røget lidt weed
[cannabis] og sidder og hygger. Så kom to andre
kammerater med balloner og patroner. Og så sad

”Vi var sådan ti-tolv drenge i en camp. Nogle købte mere end andre. Men vi købte måske sådan
cirka 3-400 [lattergaspatroner] hver og tog dem
sådan over fem-seks dage. Så stoppede vi også,
fordi det er også ret dyrt.”
Nogle af de unge fortæller således også om
lattergasbrug i andre sammenhænge og/eller
sammen med andre rusmidler end alkohol.
Men det er især, når de unge fortæller om et intenst og længerevarende brug af lattergas, at de
beskriver erfaringer med lattergas, der ligner nogle af de skader, som sundhedsmyndighederne
advarer imod.
’Det handler om at bryde grænser’
Nogle få af de unge, vi interviewede, fortalte om
et meget intensivt brug af lattergas, hvor det især
handlede om at ’bryde grænser’. For at opnå
særlige effekter eller stemninger fortalte de om,
hvordan de tog, hvad der må kaldes for store
mængder af lattergas enten fra patroner eller sifon på en enkelt aften eller over flere dage. Fx
fortæller Mike (24 år):
”Man prøvede jo hele tiden at bryde grænser. Så
i stedet for at prøve én patron ad gangen så tog
man to, og så kom man jo et helt andet sted hen.
Man begyndte at hallucinere, og man kunne få
helt blå læber og falde om nogle gange og begynde at ryste og sådan. … Så lå man og rystede
der i 10 sekunder, og så kom man tilbage igen,

”Vi var sådan ti-tolv
drenge i en camp.
Nogle købte mere
end andre. Men vi
købte måske sådan
cirka 3-400 [lattergaspatroner] hver og tog
dem sådan over femseks dage. Så stoppede vi også, fordi det
er også ret dyrt.”
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og så var det bare sådan, det var sjovt-agtigt.
Man så ikke rigtig noget galt i det. Jeg kan jo godt
kigge tilbage på det nu og tænke: Måske man
skulle stoppe, når man falder om og ryster, ik?”
Det brug af lattergas, som Mike fortæller om,
og som også andre har erfaringer med, sådan
som fx Joachim beskriver det ovenfor, er meget
intensivt og baseret på 50-100 eller helt op til 200
lattergaspatroner på en aften. Men hvor Joachim
planlagde et intensivt forbrug over en kortere
periode under en festival, handler Mikes fortælling om intensivt brug over en længere periode.
Susanne (22 år) fortæller også om et intensivt
forbrug over en længere periode:
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”Jeg plejede at feste virkelig meget, torsdag, fredag, lørdag. Næsten hver gang vi var ude, købte
vi lattergas, og det stod på i 2-3 år …. der tog
jeg det virkelig, virkelig meget. … Det kunne godt
blive op til 200 patroner på en aften, ik.”
Susanne, Mike og Joachim fortalte om et intensivt forbrug på forskellig måde: for at feste igennem, for at bryde grænser eller for virkelig at give
den gas under en festival. For Susanne, som for
et par enkelte andre af de unge, vi interviewede, var lattergas dog blevet ét af en lang række
forskellige illegale rusmidler. Hun fortæller således om et samtidigt brug af cannabis, kokain
og ecstasy, og at hun er startet i rusmiddelbehandling: ’ikke kun for lattergas, men for kokain
og feststoffer, og fordi jeg røg rigtig meget hash’.
Og ligesom Susanne havde et par enkelte andre
også udviklet et behandlingskrævende brug af
disse forskellige illegale rusmidler.
Unge, der bruger lattergas, gør det ikke på
samme måde
Som de forrige afsnit viser, så fortæller de unge
lattergasbrugere altså om nogle ret forskellige
forbrugsformer. Og nogle former for brug er langt
mere risikofyldte og potentielt skadelige end andre.
Der er meget stor forskel på et forbrug over en
kortere periode af et par enkelte lattergaspatroner i forbindelse med fester og alkoholbrug
og så et stort forbrug af lattergas, især hvis det
er sammen med et brug af (mange) andre illegale rusmidler. Et væsentligt spørgsmål bliver derfor, hvordan vi kan gå til de unge og forebygge de
mulige skader, som brug af lattergas kan medføre.
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Som udgangspunkt er det således vigtigt at forholde sig til, at der foregår et brug af lattergas
blandt nogle unge, og at det primære fokus dermed bør være på at forebygge de skader, de unge
potentielt kan få. I forhold til at undgå frostskader
kunne sundhedsmyndigheder fx derfor anbefale
altid at bruge en cracker (som åbner/”cracker”
patronen), altså et redskab til at åbne lattergaspatronen med og til at få gassen over i en ballon.
Gassen, der kommer ud af en patron eller sifon,
er nemlig ned til minus 50 grader, og det er, når
gassen inhaleres direkte fra patron eller sifon, at
frostskader kan opstå. Ved at bruge cracker og
ballon kan de unge således undgå frostskader.
Man kunne også anbefale de unge altid at sidde
ned, når de inhalerer lattergas. Dermed kan man
undgå faldskader, hvis man får et blackout efter
inhalering af lattergas. Et sidste eksempel kunne
være, som også fremhæves i international forskning, at anbefale de unge, der har et intensivt og
måske længerevarende brug af lattergas, også
at tage B12-vitamin. Mens lattergas indtages, deaktiverer det nemlig B12-vitamin i kroppen. Ved
et meget stort og længerevarende brug kan der
derfor opstå mangel på B12-vitamin, og det kan
give nerveskader. Et supplement af B12-vitamin
kan derfor være en vigtig forebyggelse af alvorlig
skade hos den unge (4).
De unges forskellige brug af lattergas kalder således på forskellige forebyggelsesindsatser. Vi
er fortsat i gang med vores undersøgelse, og i
den næste del kigger vi nærmere på de unges
risikoforståelser og -vurderinger ved et lattergasbrug og undersøger nærmere, hvilke forebyggelsesindsatser der kunne være gavnlige.

Den lattergas, de unge bruger som rusmiddel, er de små patroner eller større sifoner, som fx bruges i flødeskumssprøjter. Den måde, som vores unge deltagere oftest indtog lattergas på, var at bruge en aluminiums-cracker
(som åbner/”cracker” patronen) og overføre gassen til en ballon, som de derefter inhalerede fra. Lattergasrusen
er kortvarig, op til maksimum et par minutter.

Projektet er finansieret af Helsefonden.
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Referencer:
(1) Lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere. www.retsinfo.dk
(2) Sundhedsstyrelsen (2019). Lattergas fra
gaspatroner. Udbredelsen blandt elever på
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Mange forhold i
familien spiller ind
på, hvordan børn
af forældre med
rusmiddelproblemer
klarer sig i livet
Et ph.d-projekt har afdækket, at forældres rusmiddelproblemer har betydning
for deres børns afgangseksamen i folkeskolen samt for starten af børnenes
voksenliv, bl.a. ift. om børnene er uden for uddannelses- og arbejdssystemet,
får fysiske og psykiske problemer eller ender i kriminalitet.
TEKST OG FOTO: KIRSTEN SØNDERGAARD FREDERIKSEN

Kirsten Søndergaard Frederiksen er
sociolog og adjunkt ved Center for
Rusmiddelforskning
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negative oplevelser såsom manglende opmærksomhed og omsorg, være udsat for eller vidne til
voldelige forhold og overgreb (1, 2). Der er ligeledes oftere børn, som oplever problemer i skolegangen, forskellige adfærdsmæssige og psykiske problemer samt problemer med deres eget
forbrug af rusmidler (3-5). I mit nyligt afsluttede
ph.d.-projekt fra Center for Rusmiddelforskning
har jeg undersøgt mange af disse konsekvenser
for børn af forældre med rusmiddelproblemer,
bl.a. med fokus på børnenes skolegang og den
deraf videre færden ud i livet. En god skolegang
og den videre inklusion i uddannelsessystemet og
arbejdsmarkedet er en vigtig faktor både for den
enkelte person, men også på overordnet samfundsniveau. At få flest muligt til at afslutte folkeskolen og inkluderet i det videre uddannelsessystem er internationalt en stærk uddannelses- og
arbejdsmarkedspolitisk satsning, således at risikoen for arbejdsløshed og fattigdom nedbringes.

På samme måde er livet fuld af forhindringer,
som vi både som forældre og børn møder på vores vej. Nogle af forhindringerne giver store sår
og senere hen ar, mens andre forceres relativt
uproblematisk. Og den samme forhindring kan
give forskellige udfordringer, så nogen passerer
med lethed, mens andre har helt andre og større
problemer med at komme over.
Hvis forældre har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer, kan det have omfattende betydning for børnene. Børn i familier med rusmiddelproblemer er oftere end andre børn udsat for
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I februar 2022 løb en storm hen over Danmark,
og i skovene havde den efterladt tydelige spor
med træer, der var væltet omkuld med en lethed, som var de hevet op som tynde strå og nu
lå hen over skovvejene. Nogle af træerne stod
selvfølgelig stadig. Andre var revet op ved rode,
men ikke faldet, fordi de støttede sig op ad nogle af de andre træer ... truende med at vælte til
siden, hvert øjeblik det skulle være. På billedet
ses det, hvordan den voksne og barnet prøver
at komme igennem de forskellige forhindringer.
Måske går det godt uden de store skrammer,
måske ridser barnet sit ben på én af stammerne;
men strabadserne kan også give store skader,
og faren lurer i skoven med de væltede træer.

Mængden og typen af problemer i familien
har betydning for børnenes afgangseksamen
Som en del af mit ph.d.-projekt analyserede
jeg forholdet mellem skoletiden og forældres
rusmiddelproblemer i sammenhæng med en
række andre familierelaterede problemer. Jeg
identificerede fire forskellige familietyper i forhold til mængden og typen af forskellige familie-relaterede problemer, heriblandt forældres
rusmiddelproblemer (se figur 1). Grundlaget for
de fire familietyper var et repræsentativt udsnit
af danske unge generelt. Det er således familietyper, vi kan genfinde i den generelle befolkning
både med og uden rusmiddelproblemer.
Målet i min undersøgelse var at inkludere et spektrum af forskellige problemer, således at det gav et
mere helhedsorienteret blik på familierne, og hvor
problemerne blev set i en sammenhæng med afsæt i en hypotese om, at helheden, dvs. mængden og typen af problemer i en familie, vil have en
betydning for barnets trivsel og skolegang.
De fire familietyper var:
Type 1: Familier med lavt niveau af problemer;
Type 2: Familier med forældre med rusmiddelproblemer;
Type 3: Familier med langtidsarbejdsløshed; samt
Type 4: Familier med højt niveau af problemer.
Det var primært i familietype 2 og 4, at der var en
stor andel af forældre med rusmiddelproblemer;
mens der var en mindre andel i familietype 1 og 3.
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Rusmiddelproblemer
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Figur 1

Den efterfølgende analyse viste store forskelle i karaktergennemsnittet ved folkeskolens
afgangseksamen, med det højeste karaktergennemsnit blandt både drenge og piger fra
type 1 (familier med lavt niveau af problemer),
hvor piger havde 7,40 i karaktergennemsnit, og
drenge 6,83. Det næsthøjeste gennemsnit var
blandt unge fra type 3 (familier med langtidsarbejdsløshed), hvor piger havde 6,63 i gennemsnit, og drenge havde 6,16. Derefter kom
et karaktergennemsnit blandt unge fra type 2
(familier med forældres rusmiddelproblemer),
hvor piger havde 6,48 i gennemsnit, og drenge 5,93. Det laveste gennemsnit var blandt
unge fra type 4 (familier med højt niveau af familie-relaterede problemer), hvor piger havde
5,79 i gennemsnit, og drenge 5,58.
Dernæst blev de unges videre uddannelse
analyseret i forhold til, om de kom videre i ungdomsuddannelse de efterfølgende 2 år efter
folkeskolen. I familietype 2, 3 og 4 var piger i
markant øget sandsynlighed for ikke at komme
videre i ungdomsuddannelse sammenlignet
med piger fra familietype 1. Størst sandsynlighed var der blandt piger fra type 2 (familier
med forældres rusmiddelproblemer), hvor der
var 2,16 gange større sandsynlighed for ikke at

være i ungdomsuddannelse sammenlignet med
familietype 1 (familier med lavt niveau af problemer), og for unge fra type 4 (familier med højt
niveau af problemer) var der knap 4 gange større sandsynlighed end ved familietype 1. Blandt
drengene var det kun disse to familietyper (2 og
4), hvor der var en øget sandsynlighed for ikke at
komme videre i ungdomsuddannelse (drenge fra
familietype 2 havde 1,5 gange større sandsynlighed, og drenge fra familietype 4 havde 1,8 gange
større sandsynlighed). Der kan således se ud til
at være en kønsforskel, hvor der for drengenes vedkommende er en øget risiko for ikke at
komme videre i uddannelse, hvis de kommer
fra de to familietyper med udbredte rusmiddelproblemer blandt forældrene, mens der for
pigernes vedkommende var en øget risiko for
alle tre familietyper med flere problemer.
Det har betydning, om forældrene
bor sammen eller ej
Et andet analytisk fokus i mit projekt var ikke på
typen af problemer i familien, men i højere grad
på betydningen af selve familiestrukturen for de
problemer, børnene kunne opleve i starten af deres voksenliv. Dette fokus med afsæt i familiernes samliv og bo-forhold i barndommen (børnenes 0.-15. år). Fokus var på, om børnene boede

sammen med begge forældre hele barndommen
eller ej, om der var tale om forældre med rusmiddelproblemer, og i givet fald hvor mange år
børnene havde boet sammen med forælderen
med rusmiddelproblemer. Baggrunden for at se
nærmere på forholdet mellem familiens samliv
og eventuelle problemer i starten af børnenes
voksenliv var en formodning om, at jo mere og jo
tættere børnene havde været på rusmiddelproblemerne, jo mere ville de være påvirket af det og
eventuelt selv få flere problemer på sigt.

Følgende fem familiestrukturer blev analyseret:
1) forældrene bor sammen, og ingen af dem har
rusmiddelproblemer
2) forældrene bor sammen, og en eller begge har
haft rusmiddelproblemer
3) unge, som i en periode kun har boet med
én af forældrene, og hvor der ikke er rusmiddelproblemer
4) unge, som i en periode kun har boet med
én af forældrene, og hvor den ene forælder
havde rusmiddelproblemer, men barnet kun
har boet kort tid (0-4 år) sammen med den
respektive forælder
5) unge, som i en periode kun har boet med
én af forældrene, og hvor den ene forælder
havde rusmiddelproblemer, og barnet har
boet lang tid (5-15 år) sammen med den
respektive forælder.
Resultaterne viste helt overordnet, at unge med
familiestrukturerne 2-5 havde større sandsynlighed for problemer i ungdomsårene/starten
af voksenlivet i sammenligning med unge fra
familiestruktur 1 (forældre bor sammen – ingen
rusmiddelproblemer). Unge fra familiestruktur
1 havde således den laveste sandsynlighed for
problemer i starten af voksenlivet.
Hvis vi ser lidt nærmere på de enkelte øvrige
familiestrukturer, viste det sig, at for unge, som
boede med begge forældre, og hvor der var rus-

Markant højere sandsynlighed for at få problemer
i starten af voksenlivet blev fundet i de sidste to
familiestrukturer (4 og 5), hvor der var rusmiddelproblemer i familien, men hvor forældrene ikke
havde boet sammen. Disse unge havde mellem
2 og 4,5 gange større sandsynlighed for problemer i forhold til deres uddannelses- og arbejdsliv,
psykiske problemer og kriminalitetsproblemer.
Hospitalskontakter lå lavere – omkring 1,5-1,9
større sandsynlighed. Mest udsatte var de unge
fra familiestruktur 4 (hvor de havde boet 0-4
år med forælderen med rusmiddelproblemer),
hvilket var et overraskende fund i forhold til
vores formodninger om, at antallet af år, barnet var bosiddende med en forælder med rusmiddelproblemer, ville øge sandsynligheden
for senere problemer i livet. At det er unge, som
kun har levet kort tid sammen med forælderen
med rusmiddelproblemer, der er mest udsatte i
forhold til senere problemer, kan muligvis skyldes forhold, som ikke er inddraget i analysen.
Eksempelvis, at der har været tale om en tidlig
skilsmisse på grund af et højt konfliktniveau i familien og et kaotisk samliv, og at det i højere grad
er de dysfunktionelle forhold i familien, som har
en betydning i forhold til de unges problemer. Det
kan derfor give mening at inddrage flere forhold,
som kan indikere familierelaterede problemer i
denne analyse, på samme måde som det viste
sig at være afgørende i den første analyse af karaktergennemsnittet ved afgangseksamen.
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Familiestrukturen inklusive forældres rusmiddelproblemer blev analyseret i forhold til de problemer,
som børnene kunne opleve i deres ungdomsår fra
15 til 20 år, såsom fysiske, psykiske og kriminalitetsrelaterede problemer. De blev indsnævret til
følgende fire områder: 1) at være udenfor uddannelses- og arbejdssystemet i det år, de unge blev
20 år; 2) fysiske problemer, som krævede kontakt
til hospital; 3) psykiske problemer, som krævede
kontakt til psykiatrien; og 4) domme for kriminalitet.

middelproblemer i familien (familiestruktur 2), var
der 1,5-1,9 gange større sandsynlighed for problemer indenfor de fire nævnte områder. Dette
var dog nogenlunde samme niveau for unge,
hvor forældrene ikke havde boet sammen hele
barndommen, og hvor der IKKE var rusmiddelproblemer til stede (familiestruktur 3).

En mere detaljeret analyse undersøgte typen af
hospitalskontakter, psykiatriske diagnoser og typen af domme. Og især unge fra familiestruktur
4 (som havde boet 0-4 år med en forælder med
et rusmiddelproblem) havde hospitalskontakter i
forbindelse med vold og selvmordsforsøg, psykiatriske diagnoser indenfor det såkaldte F9-området – dvs. adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller opvækst – samt
berigelses- og narkotika-relaterede forbrydelser.
Læs mere om sandsynlighedsberegningerne, se
reference (6).
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Andet end antallet af år, barnet har boet
med forælderen med rusmiddelproblemer,
spiller en rolle
Mit ph.d.-projekt viser, at unges skolepræstation
og tilknytning til uddannelsessystemet er påvirket af familierelaterede problemer, og at kombinationen af problemer både for piger og drenge
kan give en øget risiko for et signifikant lavt karaktergennemsnit samt manglende videre færd i
uddannelsessystemet de to følgende år efter folkeskolen. For en pige, som kommer fra en familie
med en lav grad af problemer, er gennemsnitskarakteren 7,4, men hvis hun kommer fra en familie
med høj grad af problemer, falder den til 5,8!
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Familiestrukturer såsom om forældrene bor
sammen eller ej, og om forældres rusmiddelproblemer er til stede eller ej, har en betydning for
forskellige problemer i 15-20-årsalderen, såsom
at være uden for uddannelses- og arbejdssystemet, hospitalskontakter, psykiske problemer og
kriminalitet. Familier, hvor forældrene bor sammen, viser sig at være en beskyttelsesfaktor for
børnenes fremtid, mens forældres rusmiddelproblemer giver en øget risiko; og især for børn og
unge, hvor forældrene ikke bor sammen. Særligt udsatte er unge fra familier, hvor forælderen
med rusmiddelproblemer kun bor med barnet i
kort tid (0-4 år), da disse unge har den højeste
sandsynlighed for de forskellige problemer i deres voksenliv. Det var et overraskende fund set
i forhold til de indledende formodninger om, at
antal år bosiddende med en forælder med rusmiddelproblemer vil øge sandsynligheden for
senere problemer. Denne nye viden kan benyttes fagligt og samfundsvidenskabeligt til at
nuancere, hvilke faktorer der er medvirkende
for børns skolegang, uddannelsesfremtid og
problemer i starten af voksenlivet. Og denne
nye viden skal benyttes med en bevidsthed om,
at de samme forhold i familierne kan give forskellige sår og ar for de unge, således at nogle
klarer sig igennem strabadserne uden de store
problemer, mens andre har helt andre udfordringer og problemer. På samme måde som vejen
igennem skoven med de væltede træer.
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Ph.d.-afhandlingens hovedkonklusioner:
1. E
 stimat. Ved at anvende flere datakilder er det muligt at få et mere dækkende estimat: 15,2 % af de
15-25-årige har forældre med et nuværende eller tidligere rusmiddelproblem
2. S
 kole. Afgangseksamen og videre uddannelse i høj grad afhænger af mængden af familierelaterede
problemer, men ligeledes typen af problemer samt barnets køn.
3. F
 amiliestrukturer. Unge fra ikke-intakte familier + forældres rusmiddelproblemer + kort periode bosiddende med den respektive forælder – markant flest problemer i starten af voksenlivet

Du kan finde ph.d.-afhandlingen på Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside:
https://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/ph.d.-afhandlinger/Short_and_
longter_outcomes_for_children_from_families_with_problematic_substance_use_Kirsten_Soendergaard_Frederiksen_2022.pdf

Læs mere:
’Vi ved ikke nok om konsekvenserne for børn af forældre med rusmiddelproblemer’ af Kirsten S. Frederiksen
i STOF nr. 39. Sommer 2021.
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KENDTE LIV:
INTERVIEW MED
PETER MYGIND
Kunstnere, journalister og andre i formidlende professioner
arbejder til daglig med at bringe historier til verden om mennesker, samfundet og livet. Men beretninger fra deres personlige
liv kan også vække refleksion, genkendelighed og genklang
hos mange. Artikelserien ’Kendte liv’ har fokus på offentligt
kendte personer, som har det til fælles med hinanden og mange andre, at de på nært hold kender til, hvordan et problematisk forbrug af rusmidler kan påvirke livet.
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”Vi vidste, at hvis
vi ikke stod sammen
om det her, så var
løbet kørt”
Da skuespiller Peter Myginds ældste søn, Julius, fik problemer med stoffer og
alkohol, var det afgørende for Peter, at han og hans hustru, Lise Mühlhausen,
var enige om, hvordan de skulle hjælpe deres søn. Den fælles tilgang til
håndteringen af sønnens krise var med til at styrke deres ægteskab.

TEKST: KARINA LUISE ANDERSEN
FOTO: LINDA JOHANSEN/RITZAU SCANPIX

Karina Luise Andersen er
cand. mag. og redaktør på STOF
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Da Julius Mygind var midt i teenageårene, opdagede hans forældre, skuespiller Peter Mygind
og Lise Mygind Mühlhausen, der er rådgiver i
personlig kommunikation, at der var noget, der
havde forandret sig hos ham. Det var ikke kun
puberteten og teenageårene, der var på spil. Deres ældste søn trivedes ikke.
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”Børn er jo verdensmestre i at skjule, når de har
rodet sig ud i noget. Julius passede sin skole og
spillede basketball på topniveau, så vi overvejede, om det bare var teenagealderen, der havde
forandret ham. Men vi har altid været meget tæt
på vores børn, så der var en lang periode, hvor
min hustru og jeg kiggede på Julius og kunne
mærke mere og mere, at der var noget i vejen.
Og min hustru syntes, hun kunne se noget med
hans pupiller. Først i weekenderne, men senere også i hverdagene. Så begyndte vi at spørge
ham direkte om, hvad der skete med ham. Vi var
meget bekymrede. Men han benægtede jo selvfølgelig alt for at bevare en facade om, at han var
ok,” fortæller Peter Mygind og fortsætter:
”En dag gjorde vi simpelthen det, man ikke må: Vi
gik ind på hans værelse og begyndte at lede. Og
der fandt vi noget hash. Han sagde, at det ikke var
hans, men hans kammerats, som han bare passede på. Men vi vidste jo godt, at man ikke bare
lige holder en hashpibe og fem gram hash for
nogle andre. Så der gik det virkeligt op for os, hvor
slemt han havde det, og at vi måtte gøre noget.”
Hvad Julius Myginds problemer med stoffer og
alkohol konkret bestod i, kan du læse mere om
på s. 72 i artiklen ’På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv’, hvor Julius
Mygind fortæller sin historie. For forældrene var et
fokus på rusmidlerne ikke det vigtigste. De valgte i
stedet at koncentrere sig om at sørge for, at deres
søn skulle få det bedre med sig selv, så han slet
ikke ville føle et behov for rusmidlerne længere.
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”Mit barn har ikke den slags problemer”
Det første, Peter Mygind og hans hustru gjorde,
var at sende Julius på en uges ophold sammen
med halvtreds andre unge. Det var et kursus
arrangeret af en jægersoldat med det formål at
styrke unges selvværd. Men selvom kurset var
en god oplevelse for Julius, gjorde det ikke den
store forskel for hans forbrug af stoffer og alkohol. Så hans forældre kontaktede en SSP-medarbejder hos kommunen, som Peter Mygind
havde hørt om. De kunne mærke, at al deres

kærlighed, omsorg og opmærksomhed som forældre ikke var nok, for Julius hverken ville eller
kunne dele sine problemer med dem.
”Julius var flov og syntes, det var skamfuldt at
indrømme over for os, at han var på skideren
og havde problemer med stoffer og alkohol. Og
det viste sig, at SSP-medarbejderen var en fantastisk ildsjæl og personlighed, der har viet sit liv
til at hjælpe unge ved at stå ved deres side. Så
da Julius indvilgede i at tage en snak med ham,
ændrede det hans liv, fordi SSP-medarbejderen
talte med ham i øjenhøjde. Det var ikke hans mor
og far, men en fremmed mand, der så ham, var
nysgerrig på ham og spurgte ind til ham. Han brød
grædende sammen og åbnede sig totalt og fortalte om alle sine følelser af utilstrækkelighed. Og
det blev starten på en rejse, hvor han fik modet til
at finde ud af, hvem han ville være fremadrettet,
og hvad han skulle med sit liv,” siger Peter Mygind.
Men mens der var god hjælp til rådighed for Julius,
var det ikke nemt for Peter Mygind og Lise Mygind Mühlhausen at finde andre forældre at sparre
med om, hvad man som forælder gør og føler i
sådan en situation. Børns rusmiddelproblemer var
ikke noget, som andre forældre var åbne om.
”Jeg var overrasket over den tavshed, vi blev
mødt med, da vi rakte ud til andre forældre og
fortalte, at vi har en søn, der ryger hash og drikker for meget alkohol. Alle andre forældre sagde
bare: ”Det gør mit barn ikke, så det har ikke noget
med os at gøre”. Forældre tror, at de beskytter
barnet ved ikke at dele deres bekymringer og
sorger med andre forældre. Men jo mere åbne
vi var om vores situation, jo mere viste det sig, at
der var flere andre børn herude [i Charlottenlund,
red.], der var lige så langt ude at skide som Julius. Men det var bare en ’no-go’-fortælling. Det
var ikke noget, man snakkede om i de familier,
fordi det er ”forbudt” at ryge hash eller drikke for
meget alkohol. Derfor var der lagt låg på á la ”mit
barn har ikke den slags problemer”,” fortæller Peter Mygind og tilføjer:
”Men problemet med det er, at så bliver det mig,
der henter de her unger inde i byen, når de ikke
tør ringe til deres egne forældre, fordi de er blevet skæve eller for fulde. For mine sønner kunne
jo ringe til mig døgnet rundt. Og grunden til, at jeg
fortæller det, er, at konsekvensen af sådan en tilgang, hvor børnene er bange for at fortælle deres
forældre, når de har det svært, er jo, at det bliver

”Jeg var overrasket
over den tavshed, vi
blev mødt med, da
vi rakte ud til andre
forældre og fortalte,
at vi har en søn, der
ryger hash og drikker
for meget alkohol.
Alle andre forældre
sagde bare: ”Det gør
mit barn ikke, så det
har ikke noget med
os at gøre”...”
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op til andre voksne at ’se’ dem og vise medfølelse og omsorg, når de har allermest brug for det.
Så der vil jeg gerne appellere til, at man kigger
ud over sin egen næsetip som forælder og ikke
kun holder øje med, om éns eget barn har det
godt. Man skal også holde øje med, om det sociale fællesskab rundt om éns barn har det godt,
ikke kun for dine børns venners skyld, men også
for dit eget barns skyld. For hvis barnets fællesskab har det godt, så er der også stor chance for,
at dit barn har det godt.”

”Valdemar havde også sine kampe at kæmpe og
nogle ting, han skulle have til at falde på plads.
Vi fandt en børnepsykolog til ham, hvor jeg tog
med ham ti gange. For det er klart, at han oplevede to forældre, der brugte sygt meget energi på
storebror. Valdemar er seks år yngre, men har en
helt anden personlighed. Så han havde sin egen
rejse, han skulle på og have hjælp til,” siger Peter
Mygind og fortæller, at i det hele taget tog det tid,
før hele familien følte, at alle trivedes igen:
”Vi har altid brugt sindssygt meget tid med vores børn, og det har vi, selvom vi har været to
arbejdsmennesker, der har brugt meget tid på
vores karriere. Så vi greb ind så hurtigt, vi kunne,
for at sikre begge vores børns trivsel i situationen. Jeg har svært ved at se, at vi kunne have
gjort noget anderledes, og vi gjorde vores bedste. Men det var en lang – og langsom – proces,
fordi det jo ikke var sådan, at Julius bare fik det
bedre fra den ene dag til den anden.”
Ikke desto mindre føler Peter Mygind, at han og
hans hustrus ægteskab er blevet styrket af den
krise, som de som forældre har været igennem.

Mindst lige så vigtigt mener Peter Mygind også,
det er, at man som forælder husker ikke at reagere med de impulsive forskrækkede følelser først,
hvis éns børn fortæller én, at de har problemer
med rusmidler eller andet i det hele taget.
”Jeg har været forbi rigtig mange skoler for at holde foredrag, og der hører jeg ofte børn fortælle:
”Jeg har fortalt min mor eller far sandheden én
gang, og så råbte de mig så højt ind i hovedet,
at jeg har lukket af. Derfor kommer de ikke til at
høre sandheden mere”. Og derfor vil jeg bare så
gerne opfordre forældre til, at udover de skal støtte
hinanden i processen med at hjælpe deres fælles
barn, så skal de også lære at trække vejret, inden
de prøver at ændre deres barns adfærd. Og så
skal de ikke være bange for at bede om hjælp. Det
var det, vi gjorde i vores familie. Vi bad om hjælp,”
siger Peter Mygind og afslutter:
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At stå sammen og huske at trække vejret
For Peter Mygind og hans hustru var det vendepunktet, at de kunne se i Julius’ øjne, hvor meget
det havde betydet for ham at tale med SSP-medarbejderen. Og Peter Mygind er taknemmelig for,
at han tilfældigvis havde hørt om ham, for ellers
ville de ikke have vidst, hvor de skulle gå hen for at
få hjælp. På grund af det tabu, som det var blandt
andre forældre at tale højt om deres børns problemer, var det svært at vide, hvilke erfaringer andre
havde med alkohol- og stofproblemer blandt børnene. Det var fuldstændig nyt territorium for Peter
Mygind og hans familie, og de måtte sande, at
ikke kun Julius og de selv som forældre var påvirket af situationen. Også Julius’ lillebror Valdemar,
som dengang var ni år, havde brug for hjælp.

”Vi var lige ambitiøse, vi var lige ulykkelige, vi var
lige desperate, vi var lige i alting i den situation, så
Julius’ krise bragte kun styrke til vores ægteskab.
Vi vidste, at hvis vi ikke stod sammen om det her,
så var løbet kørt. Derfor er det sindssygt vigtigt, at
man som forældre tager hinanden alvorligt, støtter
hinanden og passer på hinanden. Det må aldrig
kun være den ene forælder, der står alene med
bekymringen og behovet for at handle. Hvis man
forstår, at det skal være en fælles indsats, så er
der en chance for, at man også kommer igennem
sådan en situation med alle i familien i god behold,” siger Peter Mygind.

”Og det er et budskab, jeg gerne vil give videre:
Det kan være en rigtig lang proces, og det kan
tage lang tid, før man finder ud af, hvordan éns
barn egentlig har det. Men man skal være tålmodig og lade være at overreagere. Lyt, og spørg ind.
Vis forståelse frem for at blive forarget eller rystet.
For altså, vi skal jo elske vores børn allermest, når
de er allersværest at have med at gøre.”

I artiklen ’På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv’ på s. 72 kan du
læse Peter Myginds søn, Julius Mygind, fortælle
sin historie om sine rusmiddelproblemer.
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FOTOESSAY:

Birgitte og Jørgen
– en kærlighedshistorie
AF MIKKEL HØRLYCK
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Det var en sommerlig og klar dag i 1985. Han
havde set hende som Miss Rapport. Opsøgt
hende på et diskotek. Bedt til de højere magter
for at få hende. De besvarede hans forespørgsel. Birgitte kom cyklende med en kort kjole på,
med sin lille søn på bagsædet. Der stod Jørgen,
med sit slæng i Beder. “Han er godt nok lækker,” tænkte Birgitte. Han havde langt, brunt hår.
Casual look. Men i et mix af stilarter, som man
kender det fra Johnny Depp. Birgitte spurgte
Jørgen og gutterne, om hun kunne købe noget
tjald. Jørgen trådte frem. “Naturligvis”. ”I kan
komme hjem til mig i aften,” svarede Birgitte.
Jørgen fulgte efter hende i Brugsen. Længe
havde han drømt om at få hende. Og nu havde hun inviteret ham hjem til sig. Det var aften,
og de hyggede sig. Jørgen og gutterne drak alt,
hvad Birgitte havde. Der var interesse mellem
Jørgen og Birgitte. Vibrationerne gik højt mellem dem. De røg hash. Det var Birgitte ikke vant
til. Der gik ikke lang tid, så gik hun til sit værelse.
Jørgen fulgte med. Jørgen spurgte Birgitte, om
hun ville tjene 500 kroner. “Det vil jeg da gerne,”
svarede hun. De gik i seng sammen. Det var
1985. Og forelskelsen tog fat.

Der var et problem. Birgittes mand bankede hende
i flæng. Der gik et par dage. Nu havde den været
gal igen, og Birgitte gik en tur. Hendes finger var
hævet, og hendes ring, den kunne hun ikke få af.
Birgitte gik mod markerne. Og græder. Pludselig
så var der en rotte i syne. “Nææh, der er en rotte!” sagde Birgitte med sin syngende og smukke
fynsk-sjællandske accent. Så så hun en mand. Det
var ham, der elsker måden, hun snakker på. Jørgen. Sikke et “tilfælde”. ”Det var “symbolsk”,” siger
Birgitte. Jørgen greb til handling. Han klippede ringen af hende. Og så var Birgitte og Jørgen sammen. Hun fik Jørgen til at skrive under på, at han
havde været sammen med hende. Så kunne hun
blive skilt. “Lige på stedet”.
Hanekrig
Men jalousien, den rasede. Jørgen opdagede, at
det ikke kun var ham, der var fuldstændig vild og
tovlig efter Birgitte. De andre mænd stod i kø for at
få fingrene i hende. Jørgen brækkede sin hånd. To
gange. I ren og skær afmagt. Birgitte skulle tjene
penge, så hun kunne betale en gæld af, som hendes eksmand var skredet fra. Hun var nødt til at gå
i seng med andre mænd for at tjene dem.
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Der var stor kærlighed imellem Birgitte og Jørgen.
Hun var slet ikke i tvivl. Det var ham, hun ville
have. Den magi, hun mærkede med Jørgen.
Ja. Det var ham. Bare ham. Birgitte græder
ved tanken. Uanset hvad, så var han narkoman allerede dengang. Den 4. september 2021
døde Jørgen i en alder af 61 år. Han havde været i misbrug i 40 år og var noget af en overlever. Birgitte kunne ikke holde det ud. Jørgen
havde fået kræft i leveren, hvor han også havde en
leversygdom. Der gik 60 dage, fra han fik af vide,
at det var slemt, til han døde.
“Jeg savner ham. Det bliver aldrig på det plan
som med Jørgen med en anden,” siger Birgitte. Hun er 65 år gammel. ”Han var et storslået
menneske. En ener. Karisma. Klog. Ligesom jeg
er en ener, så var Jørgen også en ener,” siger
Birgitte. ”Han var helt særlig. Meget speciel. Så
jeg har stået model til meget. Og omvendt.”
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I sus og dus
Vi skruer tiden tilbage. Der er gang i den. “Vi bollede! Og vi bollede. Og vi bollede,” fortæller Birgitte og fniser. Når Birgitte besøgte Jørgen, foregik
det i et loftrum i Saralystparken. Så “sov” de på
en feltseng. Man kunne slå den ud og det hele.
Som den var i militæret. De tog ud og dansede. På
Beder diskotek. En af forstadsbyerne til Aarhus.
“Åh, hvor vi bollede,” siger Birgitte og ser med sit
forførende, smukke og dybsindige blik. Jørgen var

STOF NR. 43 / EFTERÅR 2022

47

STOF NR. 43 / EFTERÅR 2022

48

I 1980 var Birgitte på et meditationskursus, hvor
de lavede en flyveteknik, som hun ikke må offentliggøre. Den sendte hende på en særlig rejse,
som var udfordrende at lande i. Hun rejste kundalini-energien i sit energifelt. En energi, vi alle
har, men som for nogle, der rejser den, kan være
særdeles udfordrende at stabilisere. Euforiserende midler og nærvær hjalp Birgitte med at finde
ro. Hvis mennesker befinder sig i den slags opvågning, så er det vigtigt, at man har en mentor,
som har prøvet det samme, og som kan hjælpe
vedkommende med at finde tilbage til sit indre
egetræ. Jørgen blev den for Birgitte, og Birgitte
den for Jørgen. Da Jørgen var ung, var han særligt genert. Det gik mere eller mindre af ham, da
han mødte kærligheden i sit liv. Hans indre entertainer fik fuld udblæsning. “Han var SÅ morsom,”
siger Birgitte og tager et sug på sin cigaret. Birgitte tænker på, når Jørgen kom trissende rundt.
Hvor sød han var. Hvor blid og smukt et ansigt han
havde, men også, hvor tough han så ud og kunne
være. Hun tænker på Jørgens mor. Og Jørgen.
Hun ville ikke af med ham. Begge havde de den
der viljestyrke. Som var af jern. Men da Jørgen fik
vist for sin mor, at det var altså Birgitte, som var
hans eneste ene, på søndagsbesøgene i Jørgens
barndomsby, så accepterede hun det. En mor kan
vel altid mærke sin søns kald.

Hverdagen
Om natten skulle Birgitte være vågen. Hun skulle
tjene penge. Der lå Jørgen og boblede, og når
hun kom hjem om morgenen, så gik Jørgen. Så
skulle Birgitte være vågen om dagen også. Der
var speed, når hun kom hjem, så hun kunne holde sig frisk. Beder-gutterne havde et målebånd,
som de målte med. “Det er rigtigt. En meter og
en meter. Hvem der kunne tage den længste
line speed,” siger Birgitte.
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en klippe for Birgitte. Han var groundet. Og når
Birgitte var “oppe og flyve”, så kunne han med sin
grounding give hende jordforbindelse igen, blot
ved sit nærvær og ved at holde hende i hånden.

Birgitte stod for regningerne. Jørgen nød allerhelvedes godt af pengene. Men dagen kom, hvor
han selv kunne byde ind til huslejen. Jørgens
bror, Ole, og han selv smuglede heroin til Danmark og solgte det. De havde råd til at bestille
mad udefra, som ankom med taxa. De var på
forkant med Just Eat og Wolt. Men så kom den
anden dag, som Jørgen frygtede. At deres udenlandske pushere blev taget. Det gjorde ondt. Nu
var det Birgitte, der igen skulle stå for huslejen.
“Jeg burde gå med sørgebind,” siger Birgitte,
når hun på sit store værelse, på Forsorgshjemmet Østervang, mindes Jørgen. Hun mangler
sin bedre halvdel. “Bag enhver mand står en
stærk kvinde,” konstaterer Birgitte. Det tror hun
højt og helligt på. Det var noget af en opgave
at leve op til Jørgens ideal af en kvinde. Lange
negle. Høje hæle. Perfekt. Hele tiden. Han var
fuldstændig forgabt i hende.
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Jeg spørger Birgitte: “Jørgen fortalte mig, at han
havde set dig give et show på et diskotek?”. Hun
dansede bare. Men hun dansede uden tøj. Hun
smed tøjet. “Ellers blev jeg forkølet, når jeg kom
ud igen.” Det er klart. Tøjet blev jo vådt af de svedige anstrengelser. Efter det show bad Jørgen
til de højere magter om at få hende. Det var han
særligt god til, ifølge Birgitte. At bede de højere
magter om at få sin vilje til at ske og have succes
med det. Men han havde allerede tilbedt dem, da
han havde set hende som Miss Rapport i 82’. At
Birgitte så senere skulle komme cyklende, henvende sig og møde Jørgen, in real life, det kan da
ikke være tilfældigt.

STOF NR. 43 / EFTERÅR 2022

50

Jean-Michael Jarre og Quentin Tarantino i
én og samme mand
Et af Jørgens konstante ønsker var at se Birgitte
jogge i en løbedragt. Men han havde også et
andet: at de skulle indspille en film sammen.
I den nye Quentin Tarantino-film gjorde Quentin
dét med stjernen Margot Robbie, som Jørgen
opfandt i 1988: Han filmede hende med langsom kameraføring nedefra og helt op. Birgitte
stod og ventede i døren. Og Jørgen havde bestilt hende. Det var starten på plottet af filmen.
Birgitte var en dyr pige, og Jørgen havde bestilt
hende til fornøjelse. Birgitte kommer ind ad døren. Og her løber Quentin Tarantinos begrænsninger desværre op, for Jørgen og Birgitte stiller
kameraet på stativ. Et filmisk selfie. De begynder at dyrke rå sex op af ribberne. Filmen, som
er af genren porno, varede cirka 1,5 time. På et
tidspunkt rider Birgitte på en hest, og falder ned.
Helten Jørgen kommer selvfølgelig til undsætning. Kan man vist roligt konstatere. Undervejs
i filmen er der flere store musikere på spil: Pink
Floyd, Kraftwerk, Depeche Mode og Jean-Michel Jarre, som var den mest gennemgående.
Man kan roligt sige, at Birgitte og Jørgen elskede igennem. På et dybt plan, til dyb musik. “Jeg
blev altid glad af at se ham,” siger Birgitte.
Der har været brud. Der har været jalousi. Der
har været heftige diskussioner. Den tredje part i
forholdet, stof, har altid været den, der kunne få
Birgitte og Jørgen til at tage en pause fra hinanden. De prøvede at stoppe, lægge livsstilen om,
men det var for sent. Som årene gik, øgedes intensiteten af Jørgens forhold til opiumsplantens
ekstrakt: heroinen. De dyrkede mindre sex, og
Birgitte følte ikke, at hun kunne være lige så nær
Jørgen. Men hun var det alligevel, det var på en
anden måde. Den følelsesmæssige kontakt, som

Bekymring
“Jeg var altid bekymret, når Jørgen tog et fix.
Hver gang,” siger Birgitte, for når det først er inde
i kroppen, så kan det ikke komme ud igen. Jørgen har altid sagt med oprejst pande, at han aldrig har taget en OD. Der var dog én gang, hvor
fanden tog ved, ved årtusindeskiftet. “Der fik han
et anafylaktisk chok,” mindes Birgitte. Det er den
sværeste form for allergisk reaktion. Og Jørgen
har haft mange følgesygdomme gennem årene,
men den her var slem. Han sagde, at nu skulle
hun ringe 1-1-2. Det gjorde Birgitte så. Ambulancefolkene kom. Det kløede ad helvede til, og Birgitte skulle kradse og klø ham med et håndklæde. Ambulancefolkene ville give ham modgift.
Det nægtede Jørgen at tage imod. For så ville
han kaste op. Og det brød han sig bestemt ikke
om. Mange havde taget modgiften, men Jørgen,
han sov den ud.

Trafikulykken
Jeg kendte også Jørgen. Særdeles godt. På et
tidspunkt var jeg selv på skæbnens rand, i en
trafikulykke. Den havde nær kostet dyrt. En hjernerystelse og piskesmæld blev det til, med en
plads som bænkevarmer i et år, indtil der så småt
kom udeliv i bevidstheden igen. Hvordan skulle
man starte igen? Med at fotografere Jørgen, og
gradvist øge indsatsen. Hvad var det, der var så
særligt ved manden? Birgitte siger det helt klart
og tydeligt: “hans healende kræfter”. Som Jørgen selv talte stærkt omkring. Han mente, i stærk
tro på Jesus, at ethvert menneske har en indre
healer i sig selv. Man skal blot finde hende. Lever
han, ham Jørgen? Det gør han, siger både Birgitte og jeg. Ånden lever videre. Jørgen var Birgittes forsvar. Også mod de andre mænd, for de
havde en historie sammen i verdenen blandt brugere af euforiserende medikamenter, at de var et
fasttømret kærestepar. Flere har gennem årene
prøvet at erobre pladsen hos den ene og den anden. Men når en kvinde kom for tæt på Jørgen,
så bankede hun hende af, og når en mand kom
for tæt på Birgitte, så viste nådesløshedens vilje
sig atter igen.
De har boet to gange sammen. På Bodøvej
og på Klintegården. Bodøvej var deres bedste
tid. “Askepot!” råbte Birgitte til Jørgen, når hun
smækkede med døren om morgenen. Jørgen fik
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de havde, var helt unik. Begge er og var de spirituelle. Det var en stor del af deres integrering
med hinanden. De havde det, man på meditationssprog kalder en transcendental forbindelse.
Jørgen havde jordforbindelse, det havde Birgitte
ikke. De balancerede hinanden. Han kunne hive
Birgitte længere nedad. “Og så kunne vi kommunikere på et højere plan,” siger Birgitte.
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serveret morgenmad på sengen, og Birgitte arbejdede hårdt. Han var en snu, men en paradoksal god statsborger. Jørgen blev indskrevet på
heroinklinikken i Aarhus og kom med i et tilbud,
hvor han to gange dagligt skulle have lægeordineret heroin. Det var godt for afdæmpning af
kriminalitet i miljøet og det værdige liv, med det
tilbud. “Vi kørte til stranden på Jørgens scooter.
Den var han så stolt af,” siger Birgitte og glædede sig til, at de skulle derned. Men træls var det,
når Jørgen lige pludselig skulle af sted, fordi han
skulle nå sin aftale på klinikken.
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Troldmanden fra Ibiza
Afslutningsvis mindes vi ‘Troldmanden fra Ibiza’,
som Birgitte mødte på øen i Middelhavet. Han
spillede en særlig rolle for Birgitte. Han så hende. Og noget helt særligt. Birgitte fik følelsen
af, at hun skulle blive forfatter. Så hun skrev sin
egen bog, som hun kalder ‘Saras bog’, som er
en selvbiografi. Jørgen hedder M.SOLAY. Jørgen var meget imod, at hun skulle af sted. Men
Birgitte gjorde det. Hun skulle “feriere”. Svømmede og spiste. Men den anden gang, der sad
Jørgen simpelthen i en stol, hele natten. Han
havde plantet sig. “Jeg kunne ikke komme nogen
steder,” siger Birgitte. Hun kom ingen steder. Så
jaloux var han. Men hun kom af sted, men Troldmanden, han var væk.

Mikkel Hørlyck er fotojournalist og vandt i 2022 prisen
’Årets Long Term Project’ ved Årets Pressefoto for fotoserien
’Mysteriet Jørgen’ om stofbrugeren Jørgens liv. I juli 2022
blev ’Mysteriet Jørgen’ udgivet som et over 25 sider langt
temanummer i ’Politiken Søndag’.
’Birgitte og Jørgen – en kærlighedshistorie’ er lavet unikt til
STOF’s læsere og illustreret med fotos fra serien ’Mysteriet
Jørgen’ af Jørgen og hans kæreste Birgitte samt helt nye
fotos af Birgitte i tiden efter Jørgens bortgang.
For mere om Mikkel Hørlycks arbejde som fotojournalist,
visuel kunstner og foredragsholder, se www.mikkelhorlyck.com

53

Der findes
skadesreducerende
tilbud til stofbrugere
landet over, men det
varierer, hvor omfattende en hjælp der
tilbydes
En ny kortlægning undersøger udbredelsen af skadesreducerende tilbud til stofbrugere
uden for de største byer. Kortlægningen viser, at der findes mange skadesreducerende
tilbud landet over, men at der er variation i, hvilken hjælp der tilbydes, bl.a. ift. tiltag som
sprøjteudleveringsordninger og uddannelse i brugen af Naloxon.
AF EMIL BORGSELIUS, ESBEN HOUBORG OG VIBEKE A. FRANK

Emil Borgselius er sociologistuderende
og studiepraktikant ved Center for
Rusmiddelforskning

Vibeke A. Frank er antropolog
og professor ved Center for
Rusmiddelforskning
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Esben Houborg er sociolog og lektor ved
Center for Rusmiddelforskning
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Tabel 1

At reducere mængden og omfanget af de skader, stofbrugere potentielt kan få ved at indtage
stoffer, er en vigtig del af dansk narkotikapolitik.
Tankegangen om såkaldt skadesreduktion slog
for alvor igennem i 1980’erne. Her begyndte man
at gentænke rusmiddelbehandling og indførte
nye indsatser, der reducerede stofbrugeres belastninger og øgede deres ressourcer, selvom
de fortsatte med at bruge illegale stoffer (1). Det
førte til lettere adgang til substitutionsbehandling, etablering af sprøjteudleveringsordninger,
lavtærskeltilbud som fx væresteder og socialt
og sundhedsmæssigt opsøgende arbejde blandt
mennesker med et problematisk forbrug af illegale rusmidler. Siden hen er der også blevet indført
tiltag som stofindtagelsesrum, behandling med
heroin og senest også krav til kommunerne om at
udlevere og uddanne i brugen af præparatet Naloxon, som er en antidot – modgift – som bruges til
at undgå overdosisdødsfald.
Ansvaret for etablering af skadesreducerende
tilbud er uddelegeret til kommunerne. Nogle
tilbud kan kommunalbestyrelserne beslutte,
om de vil tilbyde eller ej (fx stofindtagelsesrum
og substitutionsbehandling med heroin), mens
de er forpligtede til at tilbyde andre (fx substitutionsbehandling). Alene af den grund kan der
være stor forskel på adgangen til skadesreduktionstilbud for borgere med et problematisk brug
af illegale rusmidler i landets kommuner.

Der er dog kun begrænset viden om, hvilke skadesreducerende tilbud der findes i de danske
kommuner, i alt fald hvis man ser bort fra de største byer. Derfor er Center for Rusmiddelforskning
i gang med en kortlægning af skadesreduktion i
Danmark med særligt fokus på skadesreducerende tilbud uden for Aarhus og København. I
kortlægningen undersøges 20 udvalgte kommuner, hvor 211 fagpersoner fra rusmiddelområdet
har svaret på en spørgeskemaundersøgelse om
skadesreduktionstilbud i egen kommune.
Udbredelsen af lovpligtige tilbud giver et vist
sikkerhedsnet for stofbrugere
I spørgeskemaundersøgelsen har vi spurgt ind
til 16 forskellige skadesreducerende tilbud. Og i
tabel 1 kan man se, hvor mange kommuner der
har de enkelte tilbud.
Hovedparten af de mest udbredte tilbud er
lovpligtige – fx substitutionsbehandling, Naloxon-oplæring og socialtandpleje, mens færre kommuner har ikke-lovpligtige skadesreducerende tilbud som natcaféer og udlevering
af crack- og heroinrygesæt, heroinbehandling
eller stofindtagelsesrum. Kommunerne tilbyder i gennemsnit 11 af de 16 skadesreducerende indsatser. Kommunen med flest skadesreducerende tilbud dækker samtlige 16, mens
kommunen med færrest har syv forskellige tilbud. Kortlægningen bekræfter dermed, at der

også uden for storbyerne findes mange skadesreducerende tilbud, som er med til at holde et
vist sikkerhedsnet under mange stofbrugere.
Der er en tendens til, at de største kommuner har
den bredeste vifte af tilbud. Dette er sandsynligvis
et udtryk for, at en bredere vifte af tilbud er nødvendig i de større kommuner, fordi der her er flere
stofbrugere. Forskellen på antal af tilbud siger dog
ikke noget om, hvorvidt behovet er dækket, eftersom graden af efterspørgsel og tilgængelighed
her er væsentlige faktorer at kende. Disse vil vi
afdække senere i vores undersøgelse.

18 af 20 kommuner, der indgår i vores undersøgelse, tilbyder sprøjteudleveringsordninger, der
indeholder alle eller store dele af det injektionsudstyr, der anbefales (4). Et komplet sæt injektionsudstyr bør ifølge internationale anbefalinger
bestå af 10 dele med alt fra kanyler og sterilt
vand til filtre og brudsikre beholdere – og helst
i større mængder end til blot én injektion for at
undgå deling eller genbrug. I den gennemsnitlige kommune i vores undersøgelse er der dokumenteret kendskab til udlevering af otte typer
injektionsudstyr, og blandt disse går sprøjter og
kanyler igen i samtlige kommuner som et slags
basisudstyr. I 5 af de 18 udleverende kommuner
er det muligt at få udleveret alle 10 dele, hvorimod kun én kommune udleverer under fem dele.
Men hvor mange udleveringssteder for injektionsudstyr findes der i de enkelte kommuner? Det er
der stor forskel på. I de to kommuner med flest
udleveringstilbud kan man få udleveret injektionsudstyr fra 11 forskellige steder. I de tre kommuner

Udbredelsen af Naloxon redder liv – men
flere bør uddannes i at bruge det
Naloxon så dagens lys i Danmark i forbindelse
med et pilotprojekt i København i 2010. Modgiftens
udbredelse samt uddannelse i dets anvendelse
har primært været drevet af organisationerne Red
Liv og Antidote Danmark i samarbejde med Sundhedsministeriet og kommunerne. Initiativerne har
dog været præget af manglende kontinuitet og
udfordringer med kommunal forankring (5). I 2018
blev det dog gjort lovpligtigt for kommunerne at
tilbyde kurser i førstehjælp og brug af Naloxon for
borgere i kommunal substitutionsbehandling (dvs.
stofbrugere, som modtager medicin til at erstatte
de stoffer, de ellers ville have indtaget) (6). Dette
afspejles i vores undersøgelse ved, at der i alle de
18 kommuner, hvor fagpersonerne svarer, at de
kender til Naloxon, udbydes kurser til stofbrugere.
16 af disse kommuner har tilbud om uddannelse
i brugen af Naloxon rettet mod relevante fagpersoner, mens tilbud for pårørende kun gør sig gældende i 10 kommuner.
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Sprøjteudleveringsordninger er udbredt,
men indholdet og tilgængeligheden varierer
Gratis og let tilgængeligt sterilt injektionsudstyr
er forskningsmæssigt påvist som et effektivt
forebyggende instrument mod smitte med HIV og
Hepatitis C, men også mod fysiske skadevirkninger ved injektion som bylder eller årebetændelse
(2). Men selvom sprøjteudleveringsordninger er
en af de ældste og mest udbredte skadesreducerende indsatser i Danmark, viste en rapport
fra 2018 baseret på alle landets kommuner, at
29 pct. ikke havde tilbuddet, og blandt dem, som
havde, varierede kvaliteten grundet store forskelle på, hvor meget af det anbefalede udstyr der
udleveredes (3). Vores kortlægning af 20 ud af 98
kommuner i Danmark (se faktaboks på s. 59 om
udvælgelseskriterier) finder en lignende, men lidt
mere opløftende tendens.

med færrest angives der kendskab til udlevering
fra ét sted, mens gennemsnittet er ca. fem udleveringssteder. Den store genganger er rusmiddelbehandlingscentre, hvorfra der er dokumenteret
udlevering af injektionsudstyr i 16 af de 18 kommuner. De øvrigt hyppigt angivne institutioner,
der udleverer injektionsudstyr, er varmestuer,
apoteker og midlertidige botilbud. De fleste stofbrugere uden for storbyerne har altså adgang til
sterilt injektionsudstyr fra flere steder i kommunen. Med det sagt findes der stadig et overtal
af kommuner, som ikke følger anbefalingerne,
i forhold til hvad et sterilt sæt injektionsudstyr
skal indeholde. Kortlægningen kan for nuværende dog ikke fortælle, hvor mange dele de enkelte
steder i kommunen udleverer – blot hvilke dele der
ifølge respondenterne findes i kommunen.

Grundet ufuldstændige besvarelser præsenteres
det i tabel 1, at antallet af kommuner med Naloxon er 20, selvom vi her skriver 18. Det skyldes, at vi kun i 18 kommuner har fået svar på de
uddybende spørgsmål om Naloxon.
Der er gennemsnitligt kendskab til indsatser,
der involverer udlevering og/eller uddannelse i
brugen af Naloxon fra fire steder i en kommune.
Rusmiddelbehandlingssteder tilbyder udlevering
af Naloxon-kits i alle 18 kommuner. Dernæst finder vi opsøgende tilbud såsom gadesygeplejersker, varmestuer og midlertidige botilbud som
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de øvrige hyppigste udbydere. Kommunen med
flest udbydende institutioner rummer 11 forskellige, mens der kun er rapporteret kendskab til én i
de syv kommuner med færrest. Generelt har de
større kommuner med flere tilbud også flere institutioner, der arbejder med Naloxon. Det skal
derfor blive interessant at følge, hvilken indflydelse det kommer til at have i de mindre kommuner,
at der i disse år er igangværende bevillinger til
koordinering og implementering af kommunale
Naloxontræningsprogrammer samt forøget udbredelse af kendskab til Naloxon (5).
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Selvom tallene vidner om en relativ omfattende
udbredelse af Naloxon udenfor storbyerne, tyder
meget på, at der er gavnlige perspektiver i at uddanne bredt i brugen af Naloxon samt øge dets
tilgængelighed (5). Ifølge forskning på området
vil man først opnå den optimale skadesreducerende effekt, når man har 20 gange så mange
Naloxon-sæt i stofmiljøet, som der er årlige overdosisdødsfald (7). Men Naloxon bliver uanset
hvad først et effektivt skadesreducerende værktøj, når folk er uddannet i at bruge det. Det handler altså både om at mætte stofmiljøerne med
Naloxon og at få uddannet stofbrugere, fagfolk
og lægfolk, som er i øget risiko for at overvære
en overdosis, i at anvende det. Forskningen viser nemlig, at stofbrugere i høj grad ønsker at
passe på sig selv, og mere Naloxon i stofmiljøerne, kombineret med uddannelse i brugen af det,
har vist sig at sænke risikoen for overdosisskader og -dødsfald samt skabe øget bevidsthed om
risikoen for overdoser i stofmiljøet (5). Med andre
ord handler det om, at Naloxon skal udbydes let
og tilgængeligt, der hvor stofbrugerne er. Udbredelse skal dog gå hånd i hånd med en effektiv
uddannelsesindsats for at gøre en reel forskel.
Nem adgang er afgørende for at sikre
effektive skadesreducerende tilbud til alle
Vores kortlægning viser, at skadesreduktion er
på den kommunalpolitiske dagsorden, og at der
findes mange og varierede skadesreducerende
tilbud uden for København og Aarhus. Når vi ser
på særlige indsatser som sprøjteudleveringsordninger og Naloxon, lader tilgængeligheden af
sprøjteudleveringsordninger til at være lidt større
end Naloxon. Forskellen mellem de to tilbud skal
dog nok ses i lyset af, at Naloxon er et af de nyeste skud på stammen inden for skadesreduktion,
hvorimod sprøjteudleveringsordninger har været
kommunale tilbud siden midten af 1980’erne. Tilgængelighed er dog svær at måle. Ikke mindst

fordi der stadig kan være lang transport for nogle
stofbrugere i en geografisk stor kommune, hvis
stort set alle tilbud måske er samlet i kommunens
største by, eller hvis kun ét tilbud udleverer fx
Naloxon. Derudover konkluderer Sundhedsstyrelsen i en ny rapport, at mange stofbrugere møder begrænsninger i deres adgang til sundhedsindsatser (8). I næste del af vores kortlægning
af skadesreduktion i Danmark håber vi derfor at
skabe større overblik over tilgængelighed ved at
få stofbrugere til at deltage med deres perspektiver og erfaringer samt udbrede spørgeskemaet
til fagpersoner i resten af landets kommuner.
Skadesreducerende indsatser findes uden for
storbyerne i en udstrækning, som i de fleste tilfælde må formodes at udgøre et relativt fintmasket
sidste sikkerhedsnet under mange stofbrugere.
Storbyerne bør ikke anvendes som standard eller målestok for mindre kommuner, da de enkelte
kommuner kan have mange grunde til at have
specifikt sammensatte udvalg af skadesreducerende indsatser. Ved at fokusere på sprøjteudlevering og Naloxon må undersøgelsens indledende konklusioner dog være, at tilgængelighed og
kontinuitet – og gerne i endnu større udstrækning – er afgørende for at sikre stofbrugere i alle
kommuner de bedst mulige vilkår.

Vi udvalgte de 20 kommuner ud fra to kriterier: Storbykommunerne København og Aarhus blev udeladt, og
kommunen skulle have en relativt stor andel af socialt udsatte. Vi tog udgangspunkt i rapporten Regional- og
landdistriktspolitisk redegørelses definitioner af forskellige kommunetyper (inddelt efter størrelse og land/by)
og koblede disse med tal fra en rapport om den sociale uligheds geografiske fordeling i Danmark (9, 10).

(1) Feltendahl, Camilla., Houborg, Esben., & Frank, V. A
(2021). Naloxon og stofindtagelsesrum i Vejle: Forebyggelse
og dødsfald hos stofbrugere er på den lokalpolitiske dagsorden. STOF 42, s. 8-13.
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Nogle af
cannabisplantens
indholdsstoffer
kan muligvis bruges
til at behandle
cannabisafhængighed
blandt unge
Cannabisbrug er mest udbredt blandt unge, og de er særligt sårbare
overfor potentielle skadelige virkninger, bl.a. fordi deres hjerner stadig er
under udvikling. Derfor bør vi sikre, at flere unge, der har et skadeligt brug
af cannabis, får hjælp i tide. Indholdsstoffer fra cannabisplanten kan
muligvis bruges til at hjælpe de unge.
AF KRISTINE RØMER THOMSEN OG BIRGITTE THYLSTRUP

Kristine Rømer Thomsen er
psykolog og lektor ved Center for
Rusmiddelforskning
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18 % af 15-24-årige i Europa siger i undersøgelser ja til, at de har brugt cannabis det sidste år,
sammenlignet med 7 % af 25-64-årige (1). Dette
viser tydeligt, at cannabisbrug er mest udbredt
blandt unge. Samtidig er hyppig brug af cannabis forbundet med en række sundhedsrisici, ikke
mindst for unge. Ca. 30 % af de unge, der har
prøvet at indtage cannabis, udvikler et skadeligt
brug/afhængighed. Udover at medføre øget risiko for skadeligt brug af andre stoffer, øger et
hyppigt brug af cannabis også risiko for dårligere trivsel, manglende tilknytning til uddannelse
og arbejde og psykotiske sygdomme (2). Fordi
hjernen fortsætter med at udvikles gennem barndommen frem til midt-20’erne, er hjernen hos
unge mere sårbar overfor skadelige virkninger
af fx regelmæssig brug af cannabis, og der er
derfor bekymring for, at risikoen for de nævnte
konsekvenser er større hos unge end voksne (3).
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Cannabis består af minimum 144 forskellige indholdsstoffer, som kaldes cannabinoider. Cannabinoiden Δ-9-tetrahydrocannabinol – forkortet
THC – er den primære psykoaktive cannabinoide
i cannabis og giver en følelse af at være ”skæv”.
En anden primær cannabinoide er cannabidiol –
forkortet CBD – som man ikke bliver skæv af. I
løbet af de sidste 20 år har mange undersøgelser
påvist en stor stigning i koncentrationen af THC
i cannabisprodukter som fx hash og marihuana,
mens koncentrationen af CBD har været stabil.
På Center for Rusmiddelforskning har vi sammen med andre forskerkollegaer påvist en 3-dobling af THC-koncentrationen i konfiskeret hash
i Danmark, fra 8 % i 2000 til 25 % i 2017, mens
CBD-koncentrationen var stabil på 4-6 % (4). Udviklingen er bekymrende, fordi cannabisprodukter
med et højt niveau af THC og lavt niveau af CBD
vurderes til at være mere skadelige ift. kognitive
funktioner (fx indlæring og hukommelse) og mentalt helbred (fx cannabis-induceret psykose) (3, 5).
Der er derfor flere grunde til, at vi bør være særlig opmærksomme på cannabisbrug blandt unge
og sikre, at vi tilbyder den bedst mulige hjælp.
Men hvordan hjælper vi dem bedst?
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Psykosocial behandling kan måske kombineres med farmakologisk behandling
Vi ved allerede en del om, hvilke psykosociale
behandlinger der er mest effektive. Forskningsundersøgelser af unge i cannabisbehandling viser, at
kombinationen af ’Motivational Interviewing’ (kaldet MI, og på dansk kendt som Den motiverende

samtale) og kognitiv adfærdsterapi (KAT) reducerer cannabisbrug, og at behandlingseffekt (6) og
fastholdelse i behandling (7) øges, når der udover
MI og KAT tilføjes et tiltag som belønning med gavekort eller pengebeløb for ikke at bruge cannabis
og for at møde op i behandling. Undersøgelser
peger også på, at familieterapi (som både involverer den unge og familiemedlemmer) virker lige
så godt som KAT og opleves mere attraktivt af de
unge. Alligevel er det svært at opnå vedvarende
resultater, og der er desværre en stor del unge,
som begynder at bruge cannabis igen/øger deres brug efter behandlingen. Derudover kræver
de fleste psykosociale behandlinger mange sessioner over mange uger eller måneder, og altså en
høj grad af motivation og stabilitet fra den unge.
Spørgsmålet er derfor, om evidensbaserede psykosociale indsatser af kortere varighed kan kombineres med farmakologisk behandling – både for
at opnå bedre behandlingsresultater, men også
for at nå unge, der ikke søger traditionel psykosocial behandling.
Cannabinoider kan måske være en mulig ny
behandlingsstrategi
Trods meget forskning på området findes der i
dag ikke nogen godkendte farmakologiske behandlinger til cannabisafhængighed blandt unge
eller voksne. Der er dog en stigende interesse
for at undersøge, om nogle af cannabisplantens
indholdsstoffer, de såkaldte cannabinoider, kan
anvendes i behandlingen.
THC-baseret cannabinoid-behandling
En del forskning har undersøgt, om THC-baseret medicin – dvs. såkaldt ’syntetisk THC’ i form
af lægemidlerne dronabinol og nabilone samt
lægemidlet nabiximols, som består af syntetisk
THC kombineret med syntetisk CBD (1:1 forhold)
– kan afhjælpe cannabisafhængighed blandt
voksne. Overordnet set har formålet været at finde ud af, om THC-baseret medicin kan bruges til
at lindre cannabisabstinenssymptomer og -trang,
når en person stopper eller reducerer sit forbrug
af cannabis. Lægemidlerne erstatter THC-indholdet i cannabis og ligner altså behandlingsprincipper inden for fx nikotinbehandling.
Resultaterne fra flere placebo-kontrollerede laboratorieundersøgelser af voksne peger på,
at behandling med lægemidlet dronabinol (det
såkaldte ’syntetiske THC’) reducerer abstinenssymptomer med stor effekt, men at højere doser
også har den ”bivirkning”, at indtagelsen af dro-

Ikke-THC-baseret cannabinoid-behandling
Anden forskning har undersøgt effekten af cannabinoid-behandling, som ikke er baseret på
syntetisk THC, hos voksne med cannabisafhængighed. Det drejer sig om undersøgelser
af FAAH-hæmmere eller CBD. FAAH står for
’fatty acid amide hydrolase inhibitors’, dvs. det
er fedtsyrehæmmere. Rationalet bag at bruge
FAAH-hæmmere eller CBD er, at de øger aktiviteten af kroppens såkaldte endocannabinoide
system (i hjernen) ved at påvirke produktionen af
kroppens endocannabinoide stoffer (dvs. kroppens egne cannabinoid-lignende stoffer), fx anandamid. FAAH er et centralt enzym i det endocannabinoide system, som nedbryder anadamid
(dvs. nedbryder kroppens egne cannabinoider).
Både FAAH-hæmmere og CBD virker (bl.a.) ved
at hæmme FAAH og derved øge kroppens egen

produktion af anadamid. Dyreforsøg har vist, at
FAAH-hæmmere kan reducere symptomer på
cannabisabstinenser i mus (8). CBD er den primære ikke-psykoaktive cannabinoide fra cannabisplanten, og dyreforsøg har bl.a. vist, at CBD
svækker stof-søgende adfærd, og en undersøgelse af unge mennesker fandt, at CBD reducerede nydelse ved cannabisindtag (9).
Der er ikke lavet så mange undersøgelser af cannabinoid-behandling, som ikke er baseret på THC
endnu. Men undersøgelser af behandling med
FAAH-hæmmere samt undersøgelser med CBD
viser lovende resultater. I den første placebo-kontrollerede undersøgelse blandt voksne med cannabisafhængighed reducerede FAAH-hæmmere
(4 mg/dag i 4 uger) abstinenssymptomer og cannabisbrug. I et ikke-placebo-kontrolleret forsøg
med CBD (200 mg/dag i 10 uger) blandt voksne
med hyppigt brug af cannabis fandt man forbedringer i depressive og psykotiske symptomer, opmærksomhed, indlæring og hukommelse samt
reduceret eufori i forbindelse med cannabis-rygning. Da undersøgelsen ikke var placebo-kontrolleret, er det dog svært at vide, om effekterne alene kan tilskrives CBD-behandlingen. I det første
placebo-kontrollerede forsøg med CBD-behandling blandt voksne med cannabisafhængighed
reducerede CBD (400 eller 800 mg/dag i 4 uger
sammen med MI) cannabisbrug.
Der er både fordele og ulemper ved cannabinoid-behandlingen
Der er endnu ikke fundet en effekt af lægemidler
med syntetisk THC på cannabisbrug eller afholdenhed blandt voksne, heller ikke når det kombineres med op til 12 ugers behandling med MI
eller KAT. Vi vil derfor ikke anbefale at afprøve
syntetisk THC alene som farmakologisk behandling. Selvom den relativt robuste effekt
på abstinenssymptomer peger på et potentiale, er det vigtigt at afveje potentielle negative
konsekvenser. Nogle af undersøgelserne peger
på, at højere doser af syntetisk THC kan øge
nydelsen ved cannabisindtag, hvilket naturligvis
vækker bekymring. Generelt set bør behandling
af cannabisafhængighed med både syntetisk og
ikke-syntetisk THC give anledning til kliniske og
etiske overvejelser, fordi flere undersøgelser peger på, at cannabisprodukter med høje niveauer
af THC generelt har skadelige effekter på mental
sundhed og kognitive funktioner blandt voksne og
unge brugere (3, 5). Risikoen er langt fra mindre
hos unge, fordi deres hjerner er under udvikling og
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nabinol kan være nydelsesfuldt (og dermed evt.
fastholde cannabisbrug) samt øge risikoen for
cannabisforgiftning (der er fx observeret symptomer på cannabisforgiftning ved indtag af høje
doser af dronabinol). Resultater fra to store placebo-kontrollerede undersøgelser blandt voksne
med cannabisafhængighed, hvor MI kombineres
med dronabinol i 11-12 uger, støtter delvist disse
resultater. I den ene undersøgelse reducerede
dronabinol (40mg/dag) abstinenssymptomer og
øgede fastholdelse i behandling, men reducerede
ikke cannabisbrug og øgede ikke afholdenhed. I
den anden undersøgelse havde en højere dosis
(60 mg/dag) ingen effekt på hverken abstinenssymptomer eller fastholdelse i behandling. Nabilone er mindre undersøgt, men resultaterne fra
placebo-kontrollerede undersøgelser peger på
lignende resultater. En undersøgelse fandt, at nabilone i en dosis af 6 eller 8 mg/dag reducerede
abstinenssymptomer (uden at øge nydelse ved
cannabisindtag), mens en anden undersøgelse
med brug af 2 mg nabilone/dag i 10 uger ikke fandt
nogen effekt på cannabisbrug. Resultater fra placebo-kontrollerede undersøgelser af nabiximols
kombineret med MI og KAT er mere blandede.
Der er lavet tre undersøgelser blandt voksne med
cannabisafhængighed: I den ene reducerede nabiximols abstinenssymptomer, men havde ingen
effekt på cannabisbrug, afhængighed eller cannabisrelaterede problemer. I den anden var der hverken effekt på abstinenssymptomer eller cannabisbrug eller afholdenhed, mens der i den tredje ikke
var nogen effekt på abstinenssymptomer, trang
og andre cannabisrelaterede problemer, men til
gengæld reduktion i selve indtaget af cannabis.
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derfor formodes at være mere modtagelige over
for negative effekter af cannabis. Udover eventuelle langsigtede skadelige effekter kan der svækkes vigtige kognitive funktioner her og nu, hvilket
kan forstyrre de unges daglige funktionsniveau;
fx har lægemidlet dronabinol vist sig at forringe
køreegenskaberne, hvilket øger risiko for trafikulykker. Effekten af FAAH-hæmmere og CBD på
cannabisafhængighed er som nævnt mindre undersøgt, men resultaterne fra de første undersøgelser er lovende ift. at reducere cannabisbrug og
abstinenssymptomer.
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Indtil videre er alle undersøgelser af cannabinoid-behandling som sagt baseret på voksne. Hvis
man i fremtiden ønsker at afprøve behandlingerne
blandt unge, er det vigtigt at være særlig opmærksom på sikkerheden (dvs. at der fx ikke er alvorlige
bivirkninger). Der findes generelt begrænsede data
angående sikkerhed ift. at give THC til unge, da der
kun er én undersøgelse indtil videre, hvor man har
givet THC til unge forsøgsdeltagere (10). Selvom
vi endnu ikke har data på, om CBD sikkert og effektivt kan bruges til at behandle unge med cannabisafhængighed, peger en række studier af CBD
som behandling af svær behandlingsresistent epilepsi blandt børn på CBD som en potentiel sikker
behandlingsmetode. Samtidig peger en voksende
mængde forskningslitteratur på, at CBD indeholder neurologiske, kognitive og adfærdsmæssige
effekter, som evt. modvirker nogle af de skadelige
effekter af THC, og at cannabisprodukter med høje
niveauer af THC og lave niveauer af CBD er mere
afhængighedsskabende. Samlet set peger resultaterne altså på, at CBD-baseret behandling er mere
sikker end THC-baseret behandling.
Derudover er der potentielt en anden særlig fordel ved at behandle både unge og voksne med en
cannabisafhængighed med medicin indeholdende
cannabinoider: Det ser nemlig ud til, at flere bliver i
behandlingen. I den eneste placebo-kontrollerede
undersøgelse med CBD var der kun ca. 6 % af
deltagerne, der ikke gennemførte behandlingen.
Og i den eneste placebo-kontrollerede undersøgelse med FAAH-hæmmere var det kun 17 % af
deltagerne, der droppede ud af behandlingen. Til
sammenligning var der generelt flere, der droppede ud af behandling med THC-baseret cannabinoid-behandling. Dette kan tyde på, at cannabinoid-behandling – særligt ikke-THC-baseret
behandling – kan hjælpe med at løse problemet
omkring, at mange unge dropper ud af behandling for deres brug af cannabis.

Vi anbefaler, at der forskes videre
Indtil videre er cannabinoider kun blevet undersøgt som behandlingsstrategi til cannabisbrug/-afhængighed blandt voksne, så vi ved
ikke, hvordan effekten og bivirkninger af disse
behandlingsstrategier vil være blandt unge. Der
er ingen tvivl om, at de evidensbaserede psykosociale tilgange, som de gennemgåede undersøgelser har anvendt, udgør et vigtigt element i
behandlingen. Fremadrettet er det dog også vigtigt at få mere viden om, om fx CBD kombineret
med evidensbaserede psykosociale tilgange kan
optimere behandlingen blandt fx de unge, som
har brug for et mere intensivt forløb – både fordi
der er påvist en effekt af CBD på cannabisbrug,
og fordi det er mere sikkert at anvende CBD end
fx THC. Hvis der laves sådanne undersøgelser,
vil vi anbefale også at undersøge, hvilke elementer (psykosocial behandling eller CBD), der
driver de potentielle effekter og ændringer i de
unges adfærd og hjerne. Til det formål kan en integration af metoder, der undersøger potentielle
ændringer i adfærd, hjerneaktivitet og kognition
være nyttige. Som en del af sådanne undersøgelser bør den optimale varighed og dosis af
cannabinoidbehandling undersøges systematisk
og involvere fokus på risiko for tilbagefald, efter
cannabinoidbehandlingen er afsluttet.

— THC-baseret cannabinoid-behandling reducerer abstinenser, men ikke cannabisbrug, blandt voksne
— Ikke-THC-baseret cannabinoid-behandling viser lovende reduktion i cannabisbrug blandt voksne
— Næste skridt er at undersøge effekten af cannabinoider blandt unge med cannabisafhængighed

Du kan læse mere om undersøgelserne af THC-baseret og ikke-THC-baseret cannabinoid-behandling
af cannabisafhængighed i oversigtsartiklen ”Cannabinoids for the treatment of cannabis use disorder:
New avenues for reaching and helping youth? Artiklen kan downloades gratis her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763421005273?via%3Dihub

Læs mere om det endocannabinoide system i STOF nr. 29. Vinter 2017 i artiklen ’ Den usandsynlige
opdagelse af det endocannabinoide system - hjernens “dimmer switch”’ af Sinikka Lehmann Kvamme
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Arbejde og
aktivitet giver
udviklingsmuligheder
og socialt fællesskab
for mennesker med
rusmiddelafhængighed
Mennesker i rusmiddelbehandling har behov for sociale aktiviteter, som kan give
motivation og støtte i fasen til at blive fri af afhængighed, fx arbejdstræning.
Men for at vejen væk fra afhængighed og ud i arbejdslivet skal være realistisk,
skal den opleves som meningsfyldt. Særligt er det vigtigt at føle sig accepteret.
AF BJØRNAR BLAALID

Bjørnar Blaalid er sociolog og lektor
ved NORD Universitet i Bodø i
Norge
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Det kan være vanskeligt at komme i arbejde for
mennesker med rusmiddelafhængighed, som
har været længe uden for arbejdsmarkedet, eller
som har manglende arbejdserfaring. Samtidig er
tilbuddene til at hjælpe rusmiddelafhængige på
dette område brede i Norge. I optrapningsplanen
for rusmiddelområdet (2016-2020) fremmet af den
norske regering ved Sundheds- og Omsorgsministeriet nævnes særligt arbejdsrettede tiltag som
en måde at modvirke social eksklusion af socialt
udsatte mennesker i samfundet. Det at have en
tryg bolig, en meningsfuld fritid, et socialt netværk
og et arbejde fremhæves som vigtige satsningsområder. Et udgangspunkt i denne sammenhæng
er, at mange, som kæmper med rusmiddelproblemer, hverken har nogen former for lønarbejde, og
de deltager heller ikke i sociale aktiviteter, får ikke
uddannelser eller deltager i sociale arrangementer. Som konsekvens står mange mennesker med
langvarig rusmiddelafhængighed helt eller delvist
uden for arbejdslivet (1). Uanset om de er i behandling eller ej, eller hvor langt de er i behandling, føler mennesker med rusmiddelafhængighed
sig ofte ikke i stand til at påtage sig et arbejde.
Det får den konsekvens, at mennesker med rusmiddelafhængighed ikke får vist deres mestringsevner, ressourcer eller potentiale hverken menneskeligt eller arbejdsmæssigt, og de forbliver på
mange måder således ‘udenfor’ samfundet.
Som den norske socialantropolog Cato Wadel
pointerede for næsten 40 år siden, så kan arbejde være vigtigt for at udjævne sociale forskelle i
samfundet, og det kan give den enkelte oplevelse
af mestring. Arbejde har dermed en udvidet betydning og både en praktisk og en social værdi
(2). Både på statsligt og kommunalt velfærdsniveau, og i den frivillige hjælpesektor, er der
derfor kommet et øget fokus på behovet for at
give mennesker med rusmiddelafhængighed
mulighed for at deltage i let tilgængelige arbejdsmarkedsrettede tiltag. Begrundelsen for
denne øgede nødvendighed er, at traditionelle
arbejdsmarkedsrettede tiltag i mindre grad passer til den målgruppe, som rusmiddelafhængige
udgør. Dertil handler det om, at der indenfor socialhjælps- og omsorgstjenester er peget på et
øget behov for mere fleksible og brugertilpassede arbejdstiltag. Og sidst, men ikke mindst, er
der det forhold, at der indenfor den mere traditionelle arbejdsmarkedspolitik eksisterer et billede
af en lønmodtager, som ikke svarer til, hvad der
er realistisk at opnå for de mennesker, som har
en langvarig rusmiddelafhængighed.

Behovet for sociale ‘træningsfora’ med fokus på
arbejdstræning for rusmiddelafhængige er derfor
stort, og arbejdstiltag kan i denne sammenhæng
være et vigtigt element i at forbedre tilværelsen.
Rusmiddelfrie fora kan have betydning
for at kunne ændre en tilværelse styret af
rusmidler
Denne artikel bygger på det feltarbejde, jeg lavede i forbindelse med min ph.d. i sociologi ved
Nord Universitet i Bodø i Norge (3). I ph.d.-projektet fulgte jeg 11 norske deltagere i alderen 23
til 55 år, hvoraf ni var mænd og 2 var kvinder. I
projektet havde jeg fokus på, hvordan aktiviteter
og almindeligt samvær i rusmiddelfrie fora kan
have betydning for at kunne ændre en tilværelse styret af rusmidler.
I mit feltarbejde undersøgte jeg to arbejdsmarkedsrettede tiltag i ‘Stiftelsen Kirkens Bymisjon’.
Det er en diakonal organisation, som har fokus
på at hjælpe mennesker med rusmiddelafhænighed, og det er en af de største frivillige organisationer i Norge. Stiftelsen Kirkens Bymisjon
tilbyder en række forskellige let tilgængelige
arbejdstiltag i de fleste større norske byer, fx
caféarbejde, snedkerarbejde, cykelreparation,
kreativt værkstedsarbejde og arbejde med renovation. Arbejdstiltagene kan organiseres både i
samarbejde med kommunerne i hver enkelt by,
eller de kan drives af Bymisjonen lokalt, oftest
gennem tilskudsmidler fra det offentlige system.
Penge til at drive arbejdsmarkedstilbuddet kan
også være i form af gaver eller donationer fra
aktører i det private erhvervsliv.
Arbejdstræning kan være et forum
for færdighedsudvikling, resocialisering
og livsmestring
For at undersøge, hvilken betydning arbejdsværkstederne kunne få for deltagernes rehabiliteringsforløb, og hvilke muligheder det kunne
give for at bryde med afhængigheden, grupperede jeg aktiviteterne i tre dimensioner: Færdighedsdimensionen: indlæring af sociale og tekniske færdigheder, få oplæring og være mentor
for hinanden; resocialiseringsdimensionen: være
inkluderet i et arbejdsmiljø med ligesindede; og
livsmestringsdimensionen: ved at gøre og bruge
sine egne erfaringer bliver deltagerne i stand til
at lave livsstilsændringer og samtidig strukturere
hverdagen på nye måder.
De tre dimensioner gav mulighed for at systematisere beskrivelserne af aktiviteterne.

Arbejdstiltagene, jeg besøgte, var af Bymisjonen
beskrevet som såkaldte ‘lavtærskel-tilbud’. Med
det mentes, at tiltagene skulle være ‘gadenære’.
Der var ikke behov for henvisning fra egen læge
eller kommune, der var ingen aftaler om antal
timer, og man skulle heller ikke betale for at benytte sig af tilbuddet. Tiltagenes udformning og
organisering var tilpasset brugernes behov, og
de var hovedsageligt forbeholdt mennesker, som
havde en lang historik med rusmiddelproblemer.

‘Det viktigste er at de klarer å få gjort arbeid. Det
å være i jobb er viktig, og så lenge de ikke ruser seg
i arbeidstiden, og så lenge det ikke går utover arbeidsmiljøet så får vi heller leve med at det kan
oppstå situasjoner knyttet til rusen’
Citatet fra vejlederen er en påmindelse om, at dette ikke er noget ordinært arbejdstiltag. Deltagerne
havde mange udfordringer relateret til rusmiddelafhængighed eller psykiske lidelser, og nogle
dage kunne være tungere end andre. Vejlederen
fremhæver derfor, at en del af jobbet for Bymisjonens ansatte derfor var at motivere deltagerne til
ikke at give op. Hvis deltagerne gav udtryk for, at
de havde det svært, så kunne de tilbydes en individuelt tilpasset arbejdsdag og dermed alligevel
fortsat deltage i arbejdsfællesskabet. Det handlede om at holde deltagerne aktiveret i den tid, de
var på jobbet. Forskning i arbejdstiltag har vist, at
for at ruste sig til at mestre forhold og forventninger i et almindeligt hverdagsliv, så kan det at udfordre sine egne grænser være nødvendigt. Men
deltagernes motivation er dermed også afhængig
af, at de ansatte viser omsorg overfor dem, som
har det svært og hellere vil stoppe med arbejdet,
fordi de føler sig udslidte eller stressede. En af
deltagerne, omtalt som ‘Sverre’, havde forhistorie
med rusmiddelafhængighed. Han sagde:

Sverres citat bliver et eksempel, som kan knyttes til færdighedsdimensionen. Arbejdstiltaget
her består af mere end at tilegne sig rent tekniske færdigheder. For Sverre handler det ikke
kun om det praktiske arbejde, som foregår ved
at lære at sætte cykler i stand. Cykelværkstedet
bliver også et sted, hvor han udvikler sociale
færdigheder. Her kan han socialisere gennem
arbejdet og dermed også ‘polere på forsiden’
ved at få et mere positivt syn på sig selv. Det at
indgå i et kollegialt fællesskab var noget, som
berigede ham i hverdagen. Det kunne bidrage
til, at han også fik styrket sit eget selvbillede,
og det var meningsfyldt at tilbringe tid med andre. Sverre, som havde arbejdet på værkstedet
i lang tid, fik derudover også ansvar for at tage
sig af nye deltagere og inkludere dem i arbejdsfællesskabet. Om det sagde han:
‘Det å kunne snakke sammen mens du holder
på å arbeide med å skru på sykler. Om ting man
kanskje ikke snakker om på en vanlig jobb, det
tror jeg er veldig bra, og det bidrar til å skape et
samhold imellom oss’
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Hvis man var interesseret i at arbejde i tiltagene, havde man en indledende samtale med de
ansatte i Bysmisjonen. Denne samtale var et
vigtigt udgangspunkt. Både for at de ansatte
kunne lære deltagerne i værkstederne at kende, men også for at kortlægge deres kompetencer og høre om deres interesser og motivation. Hvis man blev ansat, blev man lønnet
med et honorar, som blev udbetalt efter hver
endt arbejdsdag. Deltagerne behøver ingen
forudgående kundskaber for at kunne begynde
i Bymisjonens tiltag. Det vigtigste er ønsket om
at ville arbejde. Som en af vejlederne på det
kreative værksted sagde:

‘Jeg ser jo på det livet jeg levde før, det var mer
‘baksiden av medaljen,’ nå når jeg jobber på sykkelverkstedet, og skrur på sykler og møter nye
mennesker (…) så kan jeg polere på fremsiden
med å faktisk dele av mine erfaringer med andre’

Sverre fik dermed også en omsorgsrolle, som
spejler resocialiseringsdimensionen. Ved at bidrage til, at andre deltagere følte sig velkommen
på jobbet, var han også med til at indlemme
dem i et nyt netværk. Det at have positive og
engagerede samtaler med kolleger bidrog også
til at fastholde deltagerne i tiltaget, således at
de ikke opsøgte deres gamle rusmiddelmiljøer.
Det handler ikke bare om at tillære sig rent tekniske færdigheder indenfor cykelhåndværket.
Deltagerne gav også hinanden ros og opmuntring. ‘Mari’, en av kvinderne på produktionsfabrikken, udtrykte:
‘Du skal ikke bli sittende å plages med noe du
ikke får til, og miste både selvtillit og mestring.
Her får du oppgaver som passer til ditt mestringsnivå, det er veldig tilrettelagt, og det er
alltid oppgaver for alle’
Der var også plads til at lave fejl, og fokus var
mere på at skabe mestringsoplevelser. Det kan
tænkes, at alle former for anerkendelse og støt-
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te kan være vigtige for at styrke deltagernes
selvtillid. Noget, som også kan overføres til andre livsfora. Mari fortalte, hvad det at arbejde i
produktionsfabrikken betød for hende:
‘Dette gir meg litt sånn stolthetsfølelse når jeg
står å lager glassfigurene, som etterpå blir solgt
til kunder i butikken. Og jeg ser de blir glade for
å få med seg en slik figur hjem. Og vi får vite
hvordan det går med salget (…) det er på en
måte takket være oss at vi får inn penger og at
vi får solgt dette her.’
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Citatet fra Mari illustrerer livsmestringsdimensionen. Hun føler en stolthedsfølelse, både
over sin egen indsats med at sidde i flere timer
for at producere den perfekte glasfigur, men
også stolthed over, at dette var ‘ordentlige’
produkter. Glasfigurerne, hun lavede, skulle sælges i butik, og de skulle stå på nogens
boghylde eller natbord. Livsmestringsdimensionen handler om, hvordan deltagerne bruger
deres erfaringer, meninger og færdigheder til at
blive mere ‘deltagende’ i samfundet igen. Oplevelsen af at være ‘arbejdere’, og at de er vigtige
personer i arbejdsfællesskabet, kan give deltagerne en følelse af status i samfundet. Selvom
produktionsfabrikken var et lavtærskeltilbud
og et skærmet fællesskab, så var det samtidig
også et forum, hvor deltagerne kunne skabe sig
et nyt netværk. Et trygt fællesskab kan skabes,
når deltagerne/arbejderne vises tillid, og ved
at få mulighed for at dyrke deres interesser i et
socialt fællesskab med arbejdskolleger kan de
samtidig distancere sig fra rusmidlerne.
Arbejdet giver social accept og et nyt
holdepunkt i hverdagen
Deltagernes citater viser, at den sociale træning
i arbejdsmarkedsrettede tiltag kan få stor betydning for deres hverdagsliv og syn på sig selv.
I tiltagene lærer de både praktiske og sociale
færdigheder, som de også kan tage med sig til
andre dele af livet. Samtidig er det nødvendigt at
have fokus på eget livsprojekt. Det at deltagerne
oplever at blive lyttet til, og at de har trygge relationer, er vigtigt for motivationen for at deltage.
Nogle tiltag kan dog ses som mere ”arbejdskvalificerende” end andre, fx cykelværkstedet, hvor
deltagerne kan få beviser og dokumentationer,
som kan bruges, hvis de skulle søge ordinære
jobs. Andre tiltag, fx produktionsfabrikken, var
mere præget af omsorgsarbejde, og mange af
dem, som deltog der, kom ikke videre til ordi-

nært arbejde. For nogle mennesker med rusmiddelafhængighed bliver arbejdstiltagene dermed mere et sted for samvær, hvor de får plejet
sociale behov. Men samtidig holder det dem jo
væk fra rusmidlerne i nogle timer.
Men for at vejen ud i et eventuelt arbejdsliv skal
være realiserbar, så skal den opleves som meningsfyldt for dem, det drejer sig om. Som Cato
Wadel påpegede (3), så er arbejde ikke et entydigt begreb, som bør forstås snævert. Arbejdstiltagene bliver et eksempel, hvor skellet mellem,
hvad der udgør ‘aktivitet’, og hvad der udgør
‘arbejde’, bliver mindre. I et samfund med stadigt øgende krav til effektivisering kan sådanne
fællesskaber udfylde en vigtig social funktion.
For mennesker med rusmiddelproblemer, som
måske havde få lyspunkter i tilværelsen før, kan
arbejdstiltagene i sig selv skabe nye holdepunkter i hverdagen. Tiltagene giver dem en følelse af
accept og kan dermed forstås som et meningsfyldt bidrag til majoritetsfællesskabet.

Referencer:
(1) Jonassen, R. H., & Borg, M. (2013). Ut i
arbeidslivet på egne premisser. Erfaringsbasert kunnskap om arbeid og psykisk helse.
Senter for psykisk helse og rus. Universitetet i
Sørøst-Norge.
(2) Wadel, C. (1977). Hva er arbeid? Noen
refleksjoner om arbeid som aktivitet og
begrep. Tidsskrift for samfunnsforskning, 18,
387-411.
(3) Blaalid, B. (2021). Rus og livsendring. En
studie av rehabiliteringstiltak, rusavhengighet
og livsløpsprosesser.

I en tidligere STOF-artikel har Bjørnar Blaalid fortalt, hvordan gadefodboldtiltag som et socialt lavtærskeltilbud kan
blive et nyt holdepunkt i tilværelsen for mennesker med rusmiddelafhængighed. At spille fodbold i et rusmiddelfrit
forum kan give følelser af tilhørsforhold og fællesskab. Læs artiklen ‘I gadefodbold er man ikke 'socialt udsat' eller
'afhængig'. Der er man 'fodboldspiller' i STOF nr. 41, forår 2022.
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STOF er et fagligt tidsskrift, der skrives af og til fagpersoner på rusmiddelområdet. Men vi vil også gerne give stemme til dem, det hele handler om
– nemlig rusmiddelbrugerne – og give deres indsigt og perspektiv vægt i
bladet. I serien ’På egen krop og sjæl’ interviewer vi mennesker, som fortæller om deres erfaringer med alkohol eller stoffer og om deres perspektiv på
den hjælp, de har mødt eller manglet.

Kunne du tænke dig at være hovedperson i ’På egen krop og sjæl’, eller
kender du en anden, hvis erfaringer og perspektiver du synes, skal deles i
STOF, så skriv til stof@crf.au.dk
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PÅ EGEN KROP OG SJÆL –
RUSMIDDELBRUGERES ERFARING OG PERSPEKTIV

Det handler om
at styrke unges tro
på, at de er gode
nok, som de er
For 10 år siden tågede han rundt på klubberne i København på kokain.
I dag er Julius Mygind forfatter til flere bøger til unge og holder foredrag
landet rundt for at tale med unge om livet og om rusmidler.
AF MARIANNE BÆKBØL
FOTO: MARIA FONFARA
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Marianne Bækbøl er journalist.
Foto: Thomas Arnbo.

”Du er ikke f**ked, du er bare ung” er titlen på
Julius Myginds seneste bog med undertitlen ”en
uperfekt guide til din ungdom”. Den handler om,
hvordan man kan booste sit selvværd, ændre sit
mindset og få styr på tvivl og negative tanker om
sig selv. Den bog ville Julius nemlig gerne selv
have læst, da han var teenager.
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STOF interviewer Julius Mygind hjemme hos
ham selv, og vi sidder i villaens hyggelige køkken, hvor forårssolen står ind af store vinduer.
Han byder på et glas koldt vand og begynder at
fortælle ivrigt og hurtigt. Om glæden ved sit arbejde med at holde foredrag og workshops om
ungdomsliv og rusmidler for unge og deres forældre. Men også om dengang, hvor han følte sig
dum i skolen. Dengang, hvor han i stedet påtog
sig rollen som klassens klovn. Den tilsyneladende sorgløse sjæl, der var god til det sociale og
ellers mest lavede sjov og ballade. Var den, der
endte uden for døren.
Stofkarriere i raketfart
En gennemgående følelse af at være det sorte
får i klassen sled på selvværdet og var medvirkende faktor til, at Julius begyndte at søge
ind i fællesskaber, hvor der blev drukket alkohol,
der kunne lægge en dæmper på følelsen af ikke
at være god nok. Julius fortæller om, hvordan
hans forbrug af rusmidler udviklede sig:
”I de første fællesskaber, jeg kom i, blev der
drukket en del alkohol, og der var også en
gruppe, hvor det var acceptabelt at ryge joints.
Da jeg gik i 8. klasse, røg jeg på fuld tid. I 9.
startede jeg på at tage ecstasy, fordi det var
billigt, og i 10. klasse kokain. Jeg fik andre
venner, blev en del af et andet fællesskab og
begyndte at komme på forskellige klubber inde
i byen. For at opretholde mit misbrug arbejdede jeg som flaskedreng. Det var nemt, og jeg
havde brug for pengene. Jeg begyndte også
at stjæle. Begik småindbrud og fandt kontanter
og ting, der nemt kunne sælges.”
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Stille og roligt blev afstanden til forældrene større. De kunne se, at han ikke havde det godt, og
de fandt ud af, at han røg hash, og prøvede alt,
hvad de kunne, for at få ham i tale. Men han ville
ikke snakke. Hvis han indrømmede noget, hav-

de de jo vundet. Så ville han jo være forkert. Og
alt, hvad han gjorde, blev netop gjort i modstand
for at bevise over for sig selv, at han godt selv
kunne finde ud af tingene.
Hans forældre rejste sig på et tidspunkt op til
et forældremøde i Julius’ klasse, hvor de i desperation delte deres bekymring og fortalte de
andre forældre, at Julius røg hash. Uden andet
resultat end at de andre forældre fortalte deres
børn, at de skulle tage afstand fra Julius. For
deres børn havde ingen rusmiddelproblemer,
mente forældrene, for det havde de selv sagt.
På trods af at Julius havde drukket med 80 procent af dem og røget med 10 procent af dem.
”Det er interessant ved forældrerollen, at mange
prøver at beskytte deres egne børn ved at udstøde andre børn, der ikke har det godt, fordi man
ikke vil have, at ens egne børn falder ned i samme spiral som de børn, der mistrives og måske
har et misbrug. Når børn har det svært, risikerer
de ofte, ligesom det skete for mig, at blive udelukket fra fællesskabet. I stedet for, at der er et
fællesskab, som hjælper dem, der ikke har det
godt. Jeg forstår det ikke.”
Tab, konflikt og ensomhed
Julius fortæller med sympati om sine forældres
utrættelige indsats for at hjælpe ham. Hjælp,
han ikke ville vide af før flere år senere. De
’tvang’ ham til at tale med en misbrugsrådgiver,
og han gik derhen og sad der bare, og forældrene opsøgte også viden om, hvad de skulle
gøre for at prøve en anden tilgang end den, de
plejede at bruge, og som åbenlyst ikke virkede.
I løbet af et par år spidsede situationen til ift.
rusmidler og kriminalitet. Men det fik ham ikke
til at stoppe. Tværtimod. I stedet begyndte han
for alvor at miste sit personlige bagland og sine
nære relationer. Var kun sammen med venner, der
røg eller tog stoffer. Blev mere og mere ensom.
Samtale i øjenhøjde
Når Julius i dag holder foredrag, tager han udgangspunkt i egne erfaringer. Han fortæller
blandt andet om, hvad fællesskab kan gøre,
og som eksempel bruger han historien om den
veninde, der ofrede deres venskab for at redde
hans liv, som han udtrykker det. Hun var den
eneste ven, han på det tidspunkt havde tilbage.
Til en fest kom de op at skændes om hans situation, og på et tidspunkt i skænderiet sagde ven-

sisteren på at hjælpe og samtalerne med den
nye SSP-medarbejder. Ingen af delene kunne
alene have gjort forskellen, mener han.

Hun sagde fra, afbrød deres venskab, ligesom
hun også kontaktede hans forældre og fortalte
dem, hvordan det i virkeligheden stod til med ham.

Ingen vej tilbage
Når han i dag er i kontakt med unge, tilstræber han på mange måder at være lige som den
SSP-medarbejder, som han mødte den gang:
nemlig at optræde ligeværdigt og kommunikere i
øjenhøjde. For at møde en voksen professionel,
der ikke løftede pegefingre, men viste respekt
og forståelse, gjorde, at han følte sig talt til som
et menneske, og at han fik mod på og blev motiveret til at gøre noget ved sin situation. Det blev
klart for ham, at det var hans helt eget valg at bruge netop stoffer til at håndtere sine følelsesmæssige problemer.

Forældrene havde på dette tidspunkt også ændret taktik og overlevelsesstrategi. Var blevet lidt
mere ’ligeglade’ i deres tilgang til Julius. Var holdt
op med at spørge. Til gengæld begyndte de at
stoppe op og trække sig fra negativt samvær og
negative samtaler med Julius. Så hellere stilhed.
”De fortalte mig også, at det var mit eget valg
at fucke mit liv op, men at de var der. At når jeg
var klar, var de også klar. Det hjalp. Det gjorde,
at jeg var mere åben og sagde ja, da de en dag
sagde, at der var startet en ny SSP-medarbejder, som virkede rimelig frisk, og spurgte, om
jeg ville prøve ham.” (SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi og arbejder med kriminalpræventive indsatser, red.)
Julius opsummerer, at det altså var flere elementer tilsammen, som gjorde, at den negative
spiral kunne begynde at vende. Hans elendige
tilstand, hans totale ensomhed, forældrenes in-

”Vi talte om, hvis skyld det var, at mit liv var blevet sådan her. Umiddelbart syntes jeg, at det var
skolen, mine venner, mine forældre og politiet,
der gjorde, at det hele var fucked up, men det gik
op for mig, at det var mig selv, der havde truffet
dumme valg. Jeg brød helt sammen og gav slip
på min mentale taske med de 6000 kilo i den, der
var svært og hårdt. Undervejs i processen gik det
op for mig dels, at alle fucker up indimellem, og
dels, at jeg selv havde et ansvar, og at jeg altså
også selv kunne gøre noget ved det. At jeg kunne
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inden stop for at blive ved med at hjælpe ham
med at opretholde sin løgn over for omverdenen. Løgnen om, at han havde styr på det hele.
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give slip på alt det dårlige. Jeg sagde stadig nej til
misbrugsbehandling, men jeg sagde ja til at tale
videre med en psykolog, fordi det for mig handlede allermest om at have nogen at snakke med.”
Den implicitte forventning om, at man helt skal
stoppe med at tage stoffer, hvis man går i misbrugs-behandling, var Julius ikke klar til at tage.
Og han var slet ikke parat til at være en af dem,
der kommer på et misbrugscenter. ”Så ville jeg
bare være endnu mere fucked,” som han siger.
Foredrag
Undervejs i sin proces med at blive stoffri mødte Julius én fra foreningen DrugRebels, der opfordrede ham til at tage med ud og fortælle sin
historie til andre unge. Han var i tvivl, men gav
det en chance, og responsen fra tilhørerne gav
ham blod på tanden til mere. Han kunne mærke,
at han havde noget at give.
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”Man ved jo godt, at det er forkert at tage stoffer, det ved alle, men stofferne giver så meget
igen, at det ophæver det dårlige. Det er ikke et
aktivt valg, man tager, om at fucke sig selv op
eller dø. Det har ingen jo rigtig lyst til, men som
ung kan man godt blive selvdestruktiv og ønske
at ”grave sig ned”. Derfor er det vigtigt ikke at
blive gjort forkert i det, man gør. Jeg manglede selv en dengang, der kunne forstå mig, og
som kunne tale i øjenhøjde. Jo, jeg havde haft
bekymrede forældre og professionelle omkring
mig, men det der med øjenhøjde manglede jeg.
Til foredraget talte jeg til de unge om min nysgerrighed på alkohol og stoffer, om min lyst til
flugt, min frygt for at være mig selv og for, hvad
andre tænkte om mig. Det kunne de genkende
sig selv i, følte sig set og forstået, og det gav
dem et perspektiv, de kunne relatere til.”
Siden debuten har foredrag og coaching af
unge været en naturlig del af tilværelsen. Både
når Julius er ude på skoler og gymnasier rundt
omkring, og når han sidder på tomandshånd
med en ung, er det et vigtigt redskab for ham
at anfægte de unges negative hypoteser og få
dem til at se på sig selv (og andre) med mildere
øjne og samtidig formidle, at de selv må finde
nye handlemuligheder. Det var de erkendelser,
der gjorde en forskel for ham selv.
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”Jeg lærte at se lidt anderledes på mig selv ved
at blive udfordret på mine antagelser om skolen, om mine forældre og på min oplevelse af
at være et sort får og helt forkert. Samtidig lær-

te jeg, at jeg selv havde skabt mit liv, og at det
ikke var andres skyld. At jeg havde pålagt mig
selv en masse negative historier, der ødelagde
mig. De indsigter reddede mig, for alle historier
kan jo fortælles om. Det kan da godt være, at
jeg fx er halvt ordblind, men nu har jeg altså
skrevet en bog.”
Mental sundhed og trivsel på skoleskemaet
Julius mener, at det ville have været et godt
startskud på livet, hvis han havde været glad for
skolen og følt sig okay, selvom han ikke var fagligt stærk. Danske politikere skaber efter Julius’
mening desværre en præstationskultur med fokus på høje karakterer, mens det i virkeligheden
er langt vigtigere for børns og unges mentale
sundhed, at der bliver skabt en kultur omkring
børnene, der styrker deres tro på sig selv og på,
at de er gode nok som dem, de er, selvom de
ikke ligger fagligt i top.
”Vi prøver at uddanne superhelte i stedet for at
lære børnene, at det, vi kan, er okay, og at det,
vi ikke selv kan, kan vi få hjælp til fra andre. Vi
skal opdrage vores børn og unge mennesker til
at turde at være sig selv og til at føle sig gode
nok, som de er. Vi skal acceptere, at nogle får
4, og nogle får 12. Acceptere, at alle ikke kan
blive gode til alt. Vi skal have at vide, at det er
fint at få 02 i matematik. ”Bare lav fem opgaver
i stedet for alle ti, så prøver vi at få dig op på et
firtal, det er så fint”, skal lærerne sige. Tænk,
hvis jeg kunne have været stolt af mit firtal. Hvis
jeg var blevet rummet og havde fået at vide, at
der, hvor jeg var, var helt fint. Det var den følelse, jeg skulle have haft.”
Når han ser tilbage, ønsker han, at skolen havde talt med ham om, at han ikke var så anderledes og uintelligent, som han troede, at han var.
For hans eget vedkommende kunne skolen
have interveneret for eksempel med et tilbud
om lektiehjælp og trivselssamtaler.
”Jeg ønsker mig, at der kommer mental sundhed
som fast element på skoleskemaet, eller at alle
kan få mulighed for at tale i ligeværdig fortrolighed med én, de kan spejle sig i, om hvordan de
har det, for det vigtigste for at komme til at trives,
fungere og præstere er at få indsigt i sig selv. Vi
kan ikke udrette noget godt i skolen, hvis vi har
det dårligt indeni. Vi tror, at vi er alene med vores
følelser, men vi er ligesom de andre, og det skal
frem. Vi har brug for at tale højt om det. Vi har

brug for at få at vide, at vi ikke skal sammenligne
os med andre, og brug for at få mod til at sige
følelser højt i de fællesskaber, vi er i. Og behov
for voksne, der kan åbne for de dialoger.”
Julius Mygind fik forståelse for sig selv og tiltro til,
at han kunne vende en håbløs livssituation til et
liv med mening, da han fik mulighed for at have
ligeværdige, respektfulde samtaler med et menneske, som han kunne spejle sig i. Den mulighed
ønsker han, at alle andre unge også får, og arbejder ubønhørligt på at gøre det til virkelighed.

Julius Mygind har udgivet to bøger om
unge og rusmidler:

2022, Du er ikke f**ked, du er bare ung
– en uperfekt guide til din ungdom.
DrugRebels tilbyder videns- og dialogbaseret rusmiddelinformation. Julius er
udviklingsleder i foreningen og står ligeledes for driften af foreningen i samarbejde
med sin hustru.
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2019, Mit barn tager ikke stoffer – jeg
har spurgt. I samarbejde med Lise Mühlhausen, Magnus Trampe Broch og Stine
Trampe Broch. (En bog til forældre)
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Brugere af Kirkens
Korshærs varmestue
i Holstebro har
indspillet musik
om hjerterum og
fællesskab
Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro har i samarbejde med musiker
og sangskriver Rasmus Johansen fra Fly udgivet et musikalbum. Sangene
handler om ’det skjulte samfund’, lidt for mange bajere og kyllinger, om
ensomhed og udsathed, men også om fællesskab og hjertevarme.
AF JONAS STRANDHOLDT BACH

Jonas Strandholdt Bach er antropolog og adjunkt ved Center for
Rusmiddelforskning.
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I februar 2022 udkom albummet ’På Varmestuen’,
som er et projekt udarbejdet i et samarbejde mellem Rasmus Johansen fra Fly og Kirkens Korshærs varmestue i Holstebro. Rasmus Johansen
er sangskriver og musiker, og som hans kunstnernavn antyder, så kommer han fra den lille midtjyske landsby Fly. Han har også tidligere lavet musik
under navnet Telestjernen samt været en del af
musikerkollektivet Keminova Cowboys. Han blev
kontaktet af Anette Ejsing, som udover at være
sognepræst og arresthuspræst også er præst ved
Kirkens Korshær i Holstebro.

”Jeg fik jo egentlig bare et telefonopkald en dag
nede fra Holstebro,” fortæller Rasmus Johansen
og fortsætter: ”Det var fra præsten, som var tilknyttet varmestuen, og hun inviterede mig jo egentlig
bare ind, med en idé om, at jeg måske kunne komme ned og lave en lille sang, og mere aftalte vi ikke,
for så sagde jeg, at jeg ville komme derned, og så
måtte vi se, hvad der skete. Det var mødet med de
her mennesker, der var det afgørende. Jeg skulle
jo ikke komme ind som en eller anden helgen, der
skulle redde verden.”
”Varmestuen – er det der, hvor de hjemløse
kommer ind og får varmen?”
’På Varmestuen’ tæller 12 numre. Heraf er de to instrumentale, indspillet på klaver af 85-årige Erling,
som er varmestuens ældste bruger, mens flere af
de øvrige numre gæstes af andre af varmestuens
brugere på vokaler. Ellers er det meste af musikken indspillet af Rasmus Johansen selv på rytmeboks, trædeorgel, keyboard/klaver og rytmeguitar,
med hjælp her og der fra nogle gæstemusikere. De
numre, Rasmus Johansen selv synger, er skrevet
ud fra hans besøg på varmestuen.
”Da Anette sagde varmestue, da havde jeg et billede – ikke som sådan et negativt billede, men nok
et billede af, at ’det er der, de hjemløse kommer og
får varmen’. Det er jo lidt vildt, at man som en helt

Hvad Rasmus Johansens besøg på varmestuen i
Holstebro så skulle munde ud i af musikalsk produkt, opstod blandt andet i dialog mellem Johansen, Anette Ejsing og Esben Lund Esmarch. Det
endte med syv sange skrevet af Johansen baseret på iagttagelser fra besøgene på varmestuen,
mens de øvrige sange involverer forskellige brugere fra varmestuen.
”Målet er at åbne døren op ind til varmestuen
for den ’almindelige’ dansker, som måske aldrig har sat sine fødder på en varmestue før,”
fortæller Rasmus Johansen, som besøgte varmestuen 8-10 gange for at finde ud af, hvem der
havde lyst til at være med, og hvem der ikke havde lyst til at være med, og for at lytte til de livshistorier, der blev fortalt. Der var et tema, der gik
igen i mange af historierne.
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”Rasmus greb den med det samme, da jeg ringede til ham,” fortæller Anette Ejsing om ideen,
som opstod mellem Anette Ejsing og afdelingsleder for Kirkens Korshær i Holstebro Esben Lund
Esmarch. ”Vi snakkede egentlig bare om, at det
kunne være spændende at lave noget kunstnerisk, uden egentlig at vide, hvad det kunne blive til,
og endte så ved det musikalske,” forklarer Esben
Lund Esmarch. De besluttede at kontakte Rasmus, fordi han var blevet foreslået af en af Anette
Ejsings musikkyndige venner.

almindelig mand, der har levet et normalt liv, ikke
ved mere om sådan et sted end det. Og det gjorde
bare den øjenåbner, det var, større for mig. Det er
jo vildt mange skæbnefortællinger, der sidder rundt
ved de borde på varmestuen. Og så handlede det
for mig om at forstå, hvad det er for et sted, gennem snakke over en kop kaffe, et måltid her, nogle
anekdoter der … og det handler jo basalt set om at
få varmen eller møde noget hjertevarme og noget
fællesskab,” fortæller Rasmus.

”Ensomhed,” siger Rasmus Johansen uden at
tøve. ”Ensomhed kontra fællesskab var et gennemgående element,” forklarer han og uddyber:
”Man kommer på varmestuen af en grund. Mange
kommer måske for måltidet og føler måske også,
de er en del af andre fællesskaber, men nogle
kommer også for at være en del af et fællesskab.
Man ser også ensomheden tydeligere, når man
sætter sig ned og taler med et andet menneske,
som fortæller, at han eller hun er ensom. Det kan
være let at gå forbi de ensomme, når man bare
passerer folk på gaden”.
Esben Lund Esmarch er enig i, at ensomheden
er vigtig at få belyst. ”Pladen sætter også fokus
på nogle samfundsproblematikker, for eksempel
ensomhed, på det nummer, der hedder ’Vinduespladsen’. Jo flere gange, man hører den, jo bedre bliver den bare. Det sætter fokus på en enorm
problematik – i borgergruppen fra 30- til 50-årige
er der 500.000 mennesker i Danmark, der bor alene. Det er nogle af dem, der også kommer her,
hvor de måske har ensomhed i kombination med
en anden problematik.”
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Det enkelte menneske er vigtigt og har værdi
Da ’På Varmestuen’ udkom i februar 2022, blev det
fejret to gange hos Kirkens Korshær i Holstebro.
”Vi fejrede, da titelnummeret kom ud, og siden, da
albummet kom ud. Der har vi gjort en fest ud af
det, og det har været en måde at holde en slags
familiefest og skabe et fællesskab omkring de to
releases. Da albummet kom, præsenterede jeg
de forskellige, der havde været med. Det var også
noget, alle kunne være med til, et fællesskab omkring noget glæde,” fortæller Anette Ejsing.
Illustration: Erland Sandøy

Musik kan bare noget andet
Lyden på På Varmestuen blander folk, pop, rock
og dansktop i en særegen blanding.
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”Det kan noget andet end mainstreampop, fordi
Rasmus har sin egen skæve lyd, samtidig med
at han har respekt for det skæve på Varmestuen.
Teksterne har jo en dybde, og det her er jo på en
eller anden måde digte på vers, tilsat musik. Det
er måske lidt fortærsket, men jeg synes alligevel
godt, man kan sige, at brugerne har fået en stemme,” siger Esben Lund Esmarch.
Nogle af de varmestuebrugere, man kan høre
på pladen, er Erling og Solfrid. Erling har spillet
klaver på et par numre, og ’Visen om Solfrid’
er skrevet om og sunget til Solfrid af Rasmus
Johansen. 85-årige Erling er dog ikke meget for
at udbrede sig om egne evner på tangenterne,
om end han godt vil vedgå, at han er en populær pianist og blandt andet spiller til forskellige
arrangementer for ældre i byen. Han begyndte at gå til klaverundervisning som ca. 8-årig i
Ringkøbing og har fået en 3-4 års undervisning
og har siden haft lejlighed til at holde det ved
lige. Repertoiret byder især på højskolesange
og gamle slagere. ”Jeg synes jo, de melodier fra
dengang, de siger mere end de grand prix-melodier, der er nu,” konstaterer Erling.
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Solfrid kommer oprindeligt fra Norge, men har
boet i Danmark i mange år. Efter hendes mands
død, er Varmestuen blevet et vigtigt sted for hende, et sted, hvor der er fællesskab og hjerterum,
siger hun og opsummerer alt det, varmestuen
betyder for hende og andre i én sætning: ”Det er
godt, der findes et sted som Varmestuen.”

”Vi har da for få fester. Det er selvfølgelig også
på grund af corona, men det er godt at kunne
fejre noget,” supplerer Esben Lund Esmarch og
fortsætter:
”Nu skal vi så holde liv i det. Nu kommer albummet på cd, og så giver vi alle på varmestuen en
cd med hjem. Og så skal vi også have det ud og
leve i vores bagland. Så det kan få et liv i vores
bagland med 9000 frivillige og 450 medarbejdere, og også gerne bredere end det. Vi har leget med tanken om at husstandsomdele cd’en i
nogle kvarterer, men vi ved ikke helt, om det er
det, vi vil. Så vi tænker meget over, hvad vi gør
med det fremadrettet.”
Uanset hvordan albummet bliver distribueret, så
er det centralt for alle, der har medvirket til albummets tilblivelse, at budskabet kommer ud i verden.
”Værdisætningen af mennesket er vigtig. Det
handler ikke om, hvor du kommer fra, eller at du
kommer på Varmestuen, men det, at du har en
værdi. Alle kan noget. Og der er Rasmus god til
at give den enkelte stemme og værdi, også de
stemmer, som er med på albummet,” siger Esben Lund Esmarch og Anette Ejsing supplerer:
”Jeg synes, Rasmus rammer den dobbelthed,
der kan være i udsathed, godt. Mit job er at forkynde, men det skal Rasmus ikke, han skal bare
lade det komme til orde, og det er så godt, og
noget af det, der bliver formidlet rigtig godt på
det her album, er for eksempel i den bøn, som
indgår i en af sangene, hvor han gør op med
myten om, at man skal leve op til noget bestemt
og hele tiden blive et bedre menneske for at
gøre sig fortjent til Guds og andre menneskers
nåde. Det får han sat på fire linjer, at sådan er
det faktisk ikke, og jeg er meget glad for, at den
sang ligger på albummet.”

“Kære gud i himlen,
har du lyst, så kig
herned – nu vil jeg
ærligt prøve på at
ta mig sammen:
Fra i dag vil jeg skære
ned på damesjov
og bæverding.
Og i morgen ska ́
skægget trimmes.
Amen!”
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Kære gud i himlen, har du lyst, så kig herned
– nu vil jeg ærligt prøve på at ta ́ mig sammen:
Fra i dag vil jeg skære ned på damesjov
og bæverding.
Og i morgen ska ́ skægget trimmes. Amen!
Fra ”På Varmestuen”, Rasmus Johansen fra Fly

Måltidet som fællesnævner
Værdien af varmestuens fællesskab kommer
også til udtryk på albummet.
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”Måltidet er en fællesnævner – der er ikke noget
bedre end at spise med andre, få en kop kaffe,
spille et spil … det er noget af det, der kan være
med til at skabe noget, der minder om en familierelation. Jeg håber, at det her kan være med til at
give et indblik i, hvad det er for et sted,” fortæller
Rasmus Johansen og uddyber:
”Nogle af sangene tager jo udgangspunkt i bidder
af samtaler og fortællinger, jeg har hørt på varmestuen. For eksempel at der sidder en og siger: ”Ej
jeg fik sgu for mange bajere og kyllinger i går”, og
tager sig til hovedet … Jeg synes, det er interessant at udforske dobbelttydigheden, som vi nok
alle sammen har – ”jeg skal aldrig ned og drikke
bajere igen” – men løsningen skal jeg jo ikke komme med. Det er selvfølgelig vigtigt ikke at forherlige
alkoholen, men det er vigtigt at tage tvivlen med i
de her fortællinger,” siger Rasmus Johansen.
Titelnummeret på albummet kommer netop
ind på dobbeltheden ved at gå på værtshus og
drikke alkohol og det at være en del af et fællesskab, ikke kun på varmestuen, men også for eksempel på en beværtning. Det synes Esben Lund
Esmarch også er en vigtig pointe at have med:
”Der er jo en forside af medaljen ved for eksempel at gå på værtshus – det forsvinder ikke, fordi
vi ikke snakker om det. Vi ved jo godt, at der er
hundreder af små beverdinger, der også er en
slags små varmestuer, bare med et andet sigte.
Men Rasmus har jo også bagsiden med: ”Jeg fik
for mange i går””.
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Rasmus Johansen afslutter:
”Der må godt være en eller anden åbenbaring for
folk, der læser om det her projekt eller hører musikken. Det er jo et billede på et samfundsskel, at
mange med, i gåseøjne, almindelige liv tænker, at
en varmestue ikke er et sted, de har lyst til at besøge, og at de mennesker, der kommer der, er meget
forskellige fra dem selv. Men jeg synes, Kirkens
Korshær repræsenterer noget ordentlighed og
noget hjerterum, og jeg håber, albummet giver et
billede af noget mangfoldighed og måske kan give
nogen mod på at gå inden for døren og hilse på, for
det tror jeg, både de faste brugere af varmestuen
og andre som mig kunne få noget ud af.”
Så blev man lige slået hjem igen
– ned til baconsvøbt mørbrad på stuen.
Det blev til lidt for mange bajsere og kyllinger i går,
så ved mit krydsord, der hviler mine labber på
min strikkede lue.
I min NETTO-pose snuer min lighter
bag en ølhøvl fra HANCOCKLAND.
Når jeg har spist, så vil jeg ha ́ et slag LUDO
og et dusch med lidt rindende vand.
Jeg har taget turen op ad trappen før,
for jeg ved, hvad hjertero ka’ gøre.
Her bli’r krammet, drukket kaffe, røget smøger,
spidset ører.
Taget chancer nok for alle dem, der tør.
Fra sangen ”På Varmestuen” af Rasmus Johansen fra Fly – fra albummet På Varmestuen.

Esben Lund Esmarch, Anette Ejsing og Rasmus Johansen. Foto: Anette Ejsing
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Historisk er
erindringsbøger
skrevet af stofbrugere
et forsøg på at få
samfundet til at forstå,
hvem stofbrugere er
Mennesker, der bruger stoffer, opfattes ofte som moralsk tvivlsomme karakterer.
Der har dog gennem tiden været stofbrugere, der ved at skrive deres erindringer
har forsøgt at ændre dette. Erindringsbøgerne kan læses som en måde at forklare
sig selv på for det omgivende samfund og forsone egne erfaringer
med samfundets normer.
AF JONAS DEMANT

Jonas Demant er sociolog og ph.d.-studerende ved Det sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Københavns Universitet
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Historisk set er mennesker, der bruger stoffer,
blevet betragtet som personer uden moral eller
selvdisciplin, som afviger fra samfundets normer. På mange måder er det stadig sådan. Op
gennem litteraturhistorien har forfattere med
stofbrug forsøgt at gøre op med den opfattelse.
Erindringsbøger – også kaldet memoirer – skrevet af stofbrugere er en genre, der har eksisteret
i 200 år. Genren er en bagdør til en virkelighed,
der som regel ellers kun beskrives udefra, fx i
myndigheders rapporter om rusmidler som et
problem, der skal håndteres; eller i film og serier, hvor ”narkomanen” som regel er en trist
stereotyp. Stofbrugeres erindringsbøger kan
ses som et forsøg på at beskrive og nuancere
billedet af, hvem en stofbruger er.
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En engelsk opiumspisers bekendelser
Den engelske forfatter Thomas De Quincey
(1785-1859) er ikke den første til at spørge, hvordan et stofbrug opstår, men han er den første til
at svare på spørgsmålet i form af en memoirer
om stofbrug. I ’En Engelsk Opiumspisers bekendelser’ fra 1821 spørger han: ”Hvordan gik det til,
at et fornuftigt menneske gjorde sig til genstand
for sådan et elendighedens åg, frivilligt underkastede sig sådan et fangenskab (…)?” (1).
Selvom bogen er skrevet for 200 år siden, giver
Thomas De Quincey nogle ganske nutidige svar
på det spørgsmål. Han præsenterer groft sagt
to forklaringsmodeller.
Den første kender vi også som forklaring på de
indledende bølger af overdosiskrisen i USA,
nemlig at smertepatienter får udskrevet opioider på recept, men udvikler et afhængighedsforhold til præparatet. De Quincey forklarer med
ærgrelse, hvordan han af sin omgangskreds har
måttet ”tåle at blive set ned på, fordi det rygtedes …”, at hans brug af opium ”alene skyldtes et
ønske om kunstigt at frembringe en tilstand af
ophidset nydelse.” (2). Men ifølge Thomas De
Quincey er det ikke nydelse, men gigtsmerter,
som i første omgang motiverede ham til at tage
opium. Men allerede første gang, han indtager
stoffet, opdager han, at det også har andre og
mere stimulerende egenskaber:
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”Åh, himmel! Hvilket omslag, hvilken omvæltning
i mit inderste mørke! Hvilken verdensbrand i mig!
At mine smerter var forsvundet, var nu helt underordnet.” (3).

Thomas De Quincey bekender, at han i lange perioder også har taget opium for nydelsens skyld.
Han er derfor fanget i det dobbeltblik, som hjemsøger stofbrugeren. På den ene side ses en nydelsessyg person, der driver hensynsløst rundt i
tilværelsen i jagten på rusen. På den anden side
ses han som en værdigt trængende patient, der
selvmedicinerer fysiske eller psykiske smerter.
Det er en dobbelthed, der sidenhen er institutionaliseret i samfundets forsøg på at håndtere stofafhængighed både ved hjælp af straffeapparatet og
social-og sundhedssystemerne.
Den anden forklaringsmodel, Thomas De Quincey præsenterer, er, at opiumsrusen løser et
problem ved individets plads i moderniteten.
Industrialiseringen af Storbritannien havde på
Thomas De Quinceys tid ændret den sociale orden og gjort samfundet til en labyrint uden centrum. Opium tilbyder en pause fra det accelererende samfund. Her foregriber han et forhold,
som senere optager sociologiens grundlæggere: Samfundets komplekse organisering har
gjort tilværelsen så uforudsigelig, at menneskene oplever tab af mening og social orden.
Et andet særligt element ved Thomas De Quinceys erindringsbog er beskrivelsen af opiumsrusen. For ham var opiumsrusen en ophøjet
tilstand, der modsat alkohol ikke sløver bevidstheden, men udvider den. Han var desuden et
barn af den engelske romantik, og beskrivelserne af rusen er derfor meget ornamenterede. I
halvvågne opiumsdrømme trækkes han gennem et hurlumhejhus af orientalske scener, der
stabler sig op i montageagtige forløb:
”Aber, parakitter og kakaduer gloede på mig,
skreg, viste tænder, skræppede af mig. Jeg løb
ind i pagoder og sad fanget i århundreder i tårnet eller i hemmelige rum (…) Jeg blev begravet
i tusind år i stenkister med mumier og sfinkser,
i trange kamre i evige pyramiders inderste.” (4).
Junky
Thomas De Quinceys beskrivelse af rusen er interessant at sammenligne med den amerikanske
William S. Burroughs (1914 – 1997) beskrivelse
af samme ca. 120 år senere i bogen ’Junky’:
”Morfin rammer først bagsiden af benene, dernæst nakken. En bølge af slappelse breder sig
og løsner musklerne fra knoglerne (…) En række billeder passerede forbi, som når man ser en

film: En mægtig, neonoplyst cocktailbar, som
blev større og større indtil gader, trafik og fodgængere blev omfattet af den, en servitrice, som
bar et kranium på en bakke.” (5).
Måske fordi Williams S. Burroughs havde læst
Thomas De Quincey, går de ængstelige drømme igen i beskrivelsen af rusen. Begge var
desuden enige om opioiders destruktive egenskaber, men William S. Burroughs anså ikke
opioider som en kilde til inspiration eller bevidsthedsudvidende. Et sted ser han bl.a. tilbage på et års brug af heroin og hævder, at han
kun kan huske de første injektioner, og derefter
bliver rusen nærmest todimensionel.

Det er en svaghed ved mange af stofbrugeres
erindringsbøger, at fortællerens blik rettes mod
de fremmedgørende aspekter ved stofbrugermiljøerne, fremfor det almene. For Williams S.
Burroughs ender det i en dehumanisering af
stofbrugeren, som han beskriver som en anden
race eller en plante. Hans forståelse af stofafhængighed begrænses af en blindhed for almindelige sociale årsagssammenhænge. Han giver
således en meget sparsom forklaring på, hvad
der disponerer en person for stofafhængighed:
”Man bliver narkoman, fordi man ikke har stærke
motivationer i nogen anden retning. Junk vinder
på grund af denne mangel. Jeg prøvede det
selv af nysgerrighed. Man beslutter sig ikke for
at være narkoman. En morgen vågner man bare
op og er syg, og så er man narkoman.” (6).
Williams S. Burroughs skelner her ikke mellem
fysisk og psykisk afhængighed. Det er en vigtig skelnen, fordi mens alle kan blive fysisk afhængige af opioider, så ved vi i dag, at langt de

Anna og blodet, Tove og giften
Den britiske forfatter Anna Kavan (1901-1968)
beskriver denne skelnen. I bogen Julia and the
bazooka viser hun, hvordan behandling for den
fysiske afhængighed alene ikke behandler den
egentlige tilstand. I en stofbehandling er hun
trappet ud af heroinen og udskrives derfor, men
hun når ikke langt ned ad gaden, før verden
bogstaveligt talt ”ramler” ind i hendes krop:
”Jeg forvandles til en fontæne, der sprøjter blod
ud som en hval, alle glider og skrider, vader i
blod. Det stiger op over deres ankler. Op over
deres knæ. Ned ad gaderne begynder børn at
skrige, slikker blod af hagen og smager det på
tungen, lige før de drukner. De voksne kan ikke
redde dem, de drukner også. Fint! Pragtfuld!
Lad dem alle drukne, de har gjort deres bedste
for at ødelægge mig. (8).
Fortælleren vågner fra den blodige vision, en
knugende realisme sætter ind, himlen er grå,
og virkeligheden som stoffri præsenterer sig
som et bur:
”Hvorfor troede jeg, at jeg var fri? Sandheden er,
at jeg ikke kunne være mere fanget.” (9).
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Det er en ærgerlig tendens, at memoirer om stofbrug tit skrives af mennesker fra en privilegeret
klasse. Det vil sige mennesker, som, uanset
at de oplever betydelig modgang i forbindelse
med deres stofbrug, kommer fra en anden baggrund end de fleste udsatte stofbrugere. Som
fortællere er forfatterne lidt turister i stofbrugermiljøerne og aflægger en slags ’feltrapport’
derfra, frem for at beskrive miljøerne indefra på
deres egne betingelser. Det er ’Junky’, der for
alvor introducerer det element af reportage. Bagerst er bogen således forsynet med en parlør
med junk lingo, som skal hjælpe læseren ind i
de fremmede miljøer.

fleste, der eksponeres, ikke udvikler et tvangsmæssigt forhold til stofferne. (7).

Anna Kavan vender den almindelige opfattelse
på hovedet. Friheden fra stoffet bliver til ufrihed
og selvdestruktion, mens stoffet præsenterer
sig som frihed fra et klaustrofobisk samfund.
Historisk har få kvinder skrevet om deres
erfaringer med stofafhængighed. Tove Ditlevsens (1917-1976) ’Gift’ er i den forstand et
unikt værk og vidnesbyrd. I bogen skriver hun
bl.a. om sit ægteskab med lægen Carl Ryberg.
Titlen skal som bekendt læses i den dobbelte
betydning af ægteskab og giftstof, og på den
måde siger Tove Ditlevsen, at stofafhængighed
er uløseligt forbundet med vores relationer og
stilling i samfundet. I Tove Ditlevsens tilfælde er
det kvindens stilling i ægteskabet og seksuallivet. Helt konkret er det den på det tidspunkt
ulovlige abort, som i forbindelse med en ufrivillig graviditet tvinger Ditlevsen til at opsøge Carl
Ryberg, som udfører en abort på Ditlevsen og
giver hende morfinpræparatet Petidin:
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” … efterhånden som væsken sprøjtes ind i min
arm, breder der sig en aldrig før oplevet salighed gennem hele min krop. Rummet udvider sig
til en strålende sal, og jeg føler mig helt slap,
doven og lykkelig (...) Lad mig være alene, hører
jeg mig selv sige.” (10).
Ligesom Anna Kavan peger Ditlevsen med den
sidste bemærkning på det problem, som stoffet
løser, nemlig kravene fra samfundet og relationer i det hele taget.
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Stofbrugerens hjerne og nye memoirer
De seneste årtier har forståelsen af stofafhængighed været præget af en neurologisk forståelse af stofafhængighed. Navnlig i USA har dette
haft stor indflydelse på organiseringen af stofbehandling og rusmiddelforskning, men også
på de erindringsbøger, der skrives. Den bedste
bog, der er skrevet inden for dette paradigme,
er ’White Out: The secret life of heroin’ af den
amerikanske forfatter Michael Clune (11). Ifølge
ham skyldes stofafhængigheden ikke en egenskab ved stoffet selv, men snarere den afhængiges særlige måde at opleve tid og erindring
på. Ifølge Michael Clune bevares mindet om det
første møde med rusen i den afhængiges bevidsthed og muliggør afhængighedsforholdet.
Han kalder derfor stofafhængighed for en hukommelsessygdom.
I den stofafhængiges bevidsthed fremstår det
foretrukne stof altid som nyt. Modsat alt andet i
tilværelsen slider gentagelsen ikke på, hvordan
stoffet som fænomen fremtræder i bevidstheden. Michael Clune bruger popmusikken til at
forklare denne dynamik. Det er en almindelig
erfaring, at popsange mister deres appel og glider i baggrunden, jo oftere man hører dem. Den
stofafhængiges forhold til stoffet er anderledes.
Og det er på trods af, at stofbrugeren opbygger tolerance for stoffet, på trods af negative
konsekvenser. Hukommelsessygdommen viser
sig ved, at aktuelle erfaringer af stofbruget altid
fortrænges til fordel for den første rus. ’White
Out’ er en litterær fremstilling af den neurologiske forståelse af stofafhængighed som en slags
kortslutning i hjernen.
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De senere år er erindringsbøger om stofbrug i
stigende grad blevet blandet op med faglitteratur. Formentlig pga. overdosiskrisen i USA kalder spørgsmålet om, hvad stofafhængighed er,
og hvem der rammes af det, på mere almene

svar. Et eksempel er den amerikanske forfatter
Maia Szalavits (f. 1964), som i bogen ’Unbroken
Brain’ (12), strukturerer sin egen historie efter
de 11 kriterier for stofafhængighed i DSM-5,
den amerikanske diagnosemanual for psykiske
lidelser. Samtidig udfolder hun en imponerende
teori om afhængighed som en ”spektrumlidelse”
i stil med autisme.
Både Thomas De Quincey, Williams S. Burroughs og Tove Ditlevsens bøger blev modtaget med forargelse, men blev ikke desto mindre læst af mange. Man kan sige, at bøgerne
har haft den funktion, at de på én gang har givet
middelklassen et pirrende indblik i grænseoverskridelse og hæmningstab, som ellers ikke er
dem forundt, men samtidig bekræftet samme
middelklasses livsformer ved at beskrive, hvad
den i hvert fald ikke er. Sådan er det ikke med
Maia Szalavits’ bog. Den kan læses som et oplysningsarbejde, der afmystificerer stofafhængighed og ophæver modsætningsforholdet mellem stofbrugere og majoritetssamfundet.
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Jonas Demant forsker til dagligt i screening for hepatitis blandt
socialt udsatte mennesker. Han er desuden bestyrelsesmedlem i
Brugernes Akademi - en forening der arbejder for stofbrugeres rettigheder i Danmark.
Denne artikel er ikke baseret på Jonas’ forskning, men udspringer
fra en faglig og personlig interesse i litteratur- og rusmiddelhistorie.
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”For mig handler det
om at forsøge at gøre
verden en lille smule
bedre hver dag”
Annbritt Jørgensen
– medstifter af Skraldecaféen i Aarhus

AF KARINA LUISE ANDERSEN
FOTO: MARIA TUXEN HEDEGAARD

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

ikke er alle, der kan det samme eller lige meget.
Og så skal man ikke mindst kunne give plads og
frihed til, at den enkelte selv kan tage ansvar for
at finde ud af, hvad de er gode til,” siger Annbritt
Jørgensen og fortæller om årsagen til, at hun tog
initiativ til at starte foreningen Skraldecaféen:
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”I Skraldecaféen er det muligt at møde folk i alle
aldre, lige fra børn til pensionister. Samtidig arbejder Skraldecaféen med at nedbryde den kassetænkning, der i høj grad præger samfundet. I
Skraldecaféen er alle lige, og alle kan være med
– uanset om man er hjemløs, studerende, borgmesteren eller endda Dronning Margrethe.”
Sådan står der på den socialøkonomiske forening Skraldecaféens hjemmeside, og det er i
høj grad en filosofi, som Skraldecaféens medstifter Annbritt Jørgensen har generelt i sit arbejde med socialt udsatte mennesker. Hun vil
gerne være med til at nedbryde barriererne
mellem de ”kasser”, som samfundet og velfærdssystemet efter Annbritts mening sætter
mennesker i, og som gør det rigtig svært at
være et menneske, som ikke passer ind i den
ene eller anden kasse. Hun har selv oplevet, at
både hun og andre ikke passede ind.
”Jeg lider af den kroniske sygdom narkolepsi, der kan give pludselige søvnanfald, og har
derudover Aspergers syndrom. Det giver nogle
udfordringer, der gør, at man ikke nødvendigvis
passer ind i det kassetænkte system-Danmark.
Og derfor er jeg en af dem, der er i risiko for, at
jeg kunne være blevet tabt på gulvet. Men netop det, at jeg ved, hvordan det er ikke at passe
ind, er også med til at forme den tilgang, der er
i mit daglige arbejde. For jeg ved, at hvis man
skal kunne rumme mennesker, der har udfordringer, og give plads til, at de kan indgå i et socialt
fællesskab på lige fod med alle andre, så skal
der være fleksibilitet og højt til loftet med plads til
dårlige dage. Man skal kunne acceptere, at det

”I 2013 var jeg flyttet hjem til mine forældre pga.
sygdom, depression og angst, og jeg havde
været på kontanthjælp, siden jeg måtte droppe
ud af universitetet. Så begyndte jeg at ”skralde”
(hente udsmidte fødevarer i supermarkedernes
affaldscontainere, red.). Ikke fordi jeg eller mine
forældre manglede mad. Men fordi jeg havde
marsvin, der spiste grønt, og det var en måde at
spare penge på. Men da jeg begyndte at skralde, mødte jeg mennesker med så få penge, at
de skraldede for at få mad på bordet,” fortæller
Annbritt Jørgensen og fortsætter:
”Jeg lærte min bedste veninde at skralde. Hun
havde sine egne dæmoner at slås med, så når
hun ikke kunne sove om natten, tog hun på udflugt til supermarkedernes containere. Hun gjorde en forskel for rigtig mange mennesker ved at
give maden videre. Hun reddede bl.a. julen for
mange familier det år. Men da hun selv havde
brug for hjælp, var der ingen til at hjælpe hende.
Hun valgte at tage sit eget liv i februar 2014. Der
var gået fire dage, hvor vi ikke kunne komme i
kontakt med hende, så vi var tre, der tog ud til
hendes hus, hvor vi lirkede et vindue op, og jeg
hoppede ind i hendes stue og lukkede de andre
to ind. At se hende ligge død i sengen var et massivt chok. Det var et syn, der for mig vidnede om
et system, der havde fejlet massivt. Når mennesker rammes så hårdt på deres økonomi, at de
ikke ser anden udvej end at vælge livet fra, så
har vi som samfund fejlet.”
Annbritt Jørgensen arbejder i dag som eneste
lønnede ansatte i Skraldecaféen, som ligger i
Sydhavnen i Aarhus. Skraldecaféen er ikke en
traditionel café. Her kan man komme og få et
gratis måltid mad. Alle råvarerne kommer fra
doneret mad, som er overskudsvarer hentet eller leveret fra supermarkeder, restauranter eller
andre virksomheder samme dag, som maden
spises. Eneste krav for at deltage i måltidet er,
at man skal selv være med til at lave maden, og
dette krav opstod på baggrund af fødevarelovgivningen. Det er nemlig ulovligt at uddele eller
servere mad til og for andre, hvis man ikke er
en registreret fødevarevirksomhed. Men det er

derimod ikke ulovligt at lave mad sammen og
spise det selv. Og således var idéen om Skraldecaféen født ud af tanken om både at reducere
madspild og give et måltid til mennesker, der har
brug for det, men i særlig høj grad også at skabe et fællesskab, som kunne rumme alle. Ofte
er det socialt og økonomisk udsatte mennesker,
der kommer i caféen, men alle er velkomne. Senest er der også kommet mange ukrainske flygtninge, som gerne vil deltage i madlavningen og
fællesspisningen.

”For os i Skraldecaféen er overskudsmaden
blot et værktøj, og målet er at finde så mange
måder som muligt, hvorpå maden kan bruges til
at skabe grundlag for socialt entreprenørskab.
Derfor er Skraldecaféen som projekt heller ikke
et fastlåst koncept. Det forandrer sig hele tiden,
og vi afprøver ofte nye ideer og starter nye sideprojekter op. Senest er det Sydhavnens flygtningefælleskab, der er blevet til i samarbejde
med foreningen Gadeliv.”
Udover Annbritt Jørgensen arbejder også en
masse frivillige i caféen, men Annbritt har det
overordnede ansvar for caféens daglige drift.
”Helt konkret består mit arbejde i at være ti steder på én gang! Jeg skal bl.a. lave nye samarbejdsaftaler, tage de overordnede beslutninger,
sikre, at reglerne overholdes i forhold til fødevarelovgivningen, afholde workshops og oplæg,
tale med journalister samt løse diverse akut opståede situationer, fx i forhold til madafhentninger eller andet. Der er aldrig to dage, der er ens i
mit job,” siger Annbritt Jørgensen.
Blandt de mange mennesker, der deltager i
caféen, findes også mennesker med rusmiddelproblemer, og af dem har Annbritt Jørgensen
lært noget særligt.

”Når en udsat person udskrives fra ”systemet”,
fx fra misbrugsbehandling, fængsel eller sygehus, så er der ofte ikke talt sammen i systemet,
og forberedelserne til at få sat det nødvendige
sikkerhedsnet op går for langsomt, hvorved
personen ofte ender tilbage i de samme problemer en gang til. Der er brug for fællesskaber, der kan rumme mennesker i alle de måder,
de er, uanset hvor de er i livet.”
Det er Annbritt Jørgensens mål, at Skraldecaféen kan være et af de steder, hvor mennesker, uanset hvor de er i livet, ikke kun kan finde
et nærende måltid, men også et nærende fællesskab, som også kan give anledning til en større
samtale om udsattes vilkår i Danmark.
”Ét af målene med Skraldecaféen var også at
skabe en platform, hvorfra der var mulighed for
at kunne tale om, at der i høj grad findes udsathed og fattigdom i Danmark. Bl.a. fattigdom, som
min veninde oplevede den, og som hun oplevede
som så desperat, at hun ikke så anden udvej end
at afslutte sit liv. Men inden det kom så vidt, var
hun en stor hjælp for rigtig mange mennesker ved
at finde overskudsmad til dem og hjælpe dem på
den måde med at brødføde sig selv. Og hun er
en inspiration for mig, fordi hun gjorde en forskel
for andre mennesker, selvom hun selv havde det
svært. Og jeg lovede mig selv, at jeg ville finde en
måde at fortsætte i hendes fodspor. Så jeg tager
et skridt ad gangen og prøver at gøre, hvad jeg
kan. For mig handler det om at forsøge at gøre
verden en lille smule bedre hver dag.”
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”Når jeg bliver bedt om at definere vores målgruppe i Skraldecaféen, er mit svar, at det er for
alle, der har en relation til mad, for jeg tror på, at
der findes rigtig mange gode løsninger i mødet
mellem mennesker og i at nedbryde barriererne
mellem dem, der har mange ressourcer, og dem,
der har få ressourcer. Dog er det klart, at med
den nuværende beliggenhed (Jægergårdsgade i
Aarhus, hvor bl.a. Værestedet for socialt udsatte
også ligger, red.) så er det socialt udsatte mennesker, der primært gør brug af de muligheder,
vi tilbyder,” siger Annbritt Jørgensen og uddyber:

”Rusmidler kan være en slags virkelighedsflugt.
Et forsøg på at undgå at skulle forholde sig til en
virkelighed, man ikke har lyst til at være en del af,
bl.a. måske et samfund, som kan være svært at
være i, hvis man ikke passer ind i ”kasserne”. Der
er en årsag til, at man har behov for rusmidlerne,
så hvis man vil forstå misbrug, skal man kigge på
roden til problemerne,” mener Annbritt Jørgensen og fortsætter:
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Nyt fra Center for
Rusmiddelforsking
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Ny undersøgelse har fokus på, hvordan narkotikalovgivning håndhæves af politiet
Efter 2004 ændrede den danske narkotikalovgivning sig fra i mindst mulig grad at ville kriminalisere stofbrugere, til at sanktioner i form af minimum en bøde var vejen frem. Forskningen
ved ikke særligt meget om, hvordan denne ændring af tilgangen til stofbrugere har udmøntet
sig i politiets håndhævelse af narkotikalovgivningen. En ny undersøgelse vil derfor sætte
fokus på, hvornår og hvordan håndhævelse af narkotikalovgivning finder sted, og hvordan
dette har udviklet sig over de seneste tyve år. Målet er bl.a. at forstå implikationer af lovgivning og håndhævelse i en dansk og nordisk kontekst.

Nyt projekt undersøger, hvad borgere oplever som (u)tryghed i byrummet, bl.a. ift.
udsatte mennesker og rusmiddelbrug
Forskningsmæssigt ved man meget lidt om forskellige mennesker og lokalområders måder
at forholde sig til tryghed på samt om, hvordan mennesker, der ofte betegnes som ”utryghedsskabende”, oplever tryghed, fx rusmiddelbrugere, der sidder på torvets bænk, eller
unge, der samles i flok og ryger cannabis. Et nyt projekt vil undersøge, hvad ’tryghed’ betyder for hvem, og hvornår, hvordan og af hvem byrummet opleves som (u)trygt. Målet er
at sætte fokus på, hvordan tryghed og trivsel for alle borgere kan understøttes i byrummet.
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Meget forskning om danske unges forbrug af alkohol og stoffer er lavet med fokus på unge
i byer, men hvis man ønsker en generel viden om danske unges rusmiddelforbrug, må man
tage højde for forskelle i geografiske (fx afstand til butikker og byliv), sociale og kulturelle
kontekster (fx uddannelsesbaggrund, fritidstilbud etc.). Derfor vil et nyt ph.d.-projekt undersøge, hvordan unge i landområderne i Danmark bruger stoffer og alkohol. Målet er at bidrage til at skabe et bredt informeret vidensfelt om danske unges forbrug af rusmidler.
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Ph.d.-projekt vil sætte fokus på alkohol- og stofbrug blandt unge, der bor i landområder

Ph.d.-projekt har fokus på hverdagslivets udfordringer for udsatte kvinder med stofbrug
Der findes ikke meget forskning om, hvordan hverdagslivet udformer sig for socialt udsatte
kvinder, der også har et stort stofbrug, men vi ved, at kvinderne ofte er udsat for vold og
seksuelle overgreb samt stigmatisering. Der mangler bl.a. viden om, hvilken hjælp kvinderne
har behov for, kan få og har adgang til, og derfor vil et nyt ph.d.-projekt undersøge, hvad kvindernes oplevelser og erfaringer er med udfordringer og behov for hjælp, og hvilke muligheder
og barrierer der kan være for at få denne hjælp.
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Men vi er nogle stykker
Narkomanerne sidder på nåle
Og glor udslukte ud af kupevinduet
Bistandsklienterne ligger i bagagenettet
Og snapper efter spyfluerne
Helvedes engle sprætter sæder
På første klasse
Og enlige mødre lader deres unger
Forsvinde ud gennem lokumsdørene
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Men hvad med os
Drankerne, bumserne, udskuddet
Ensomme rasper vi røvbalder
I kommunernes drikkeskure.

Fra digtet ’En dranker’ fra digtsamlingen ’MÅNELYS
(eller Panik før lukketid to)’ af Erik Bang Boesen, 2017.

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.
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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

