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STOF nr. 45 udkommer i sommeren 2023

Hvis du gerne vil vide mere om rusmiddelforskning, så følg Center for Rusmiddelforskning på vores 
Facebookside ’Rusmiddelforskning’ eller på vores twitterprofil @CRF_aarhus

Du kan også modtage vores nyhedsbrev, som udkommer via mail ca. hver anden måned. Du finder 
tilmeldingslink på forsiden af www.rusmiddelforskning.dk.

STOF udgives af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, på bevilling fra Socialstyrelsen. 
Bladet indeholder både artikler fra forskere på Center for Rusmiddelforskning og fra andre forskere og 
praktikere. Artikler i bladet dækker derfor ikke nødvendigvis redaktionens eller Center for Rusmiddel-
forsknings synspunkter, men er baseret på forfatternes egen faglige viden, perspektiver og tilgange. 

Artikler eller større uddrag må gengives med kildeangivelse.



Ønsker du at abonnere på STOF?
Så send mail til stof@crf.au.dk 

Bladet udkommer tre gange om året, 
og abonnementet er gratis.

OBS. Hvis du som abonnent flytter til en ny adresse, 
så er det vigtigt, at du meddeler det til os på  
stof@crf.au.dk, da din adresse ikke automatisk 
bliver opdateret hos os. Dette gælder også, hvis du  
modtager STOF på din arbejdsplads og skifter job. 

Idéer og forslag til nye artikler er også altid meget 
velkomne. Skriv til stof@crf.au.dk

Hvis du ikke selv ønsker at skrive en artikel, men 
måske har faglige spørgsmål eller emner, du ønsker 
at foreslå os at skrive om i STOF, så hører vi også 
meget gerne fra dig.

Læs mere på www.rusmiddelforskning.dk/stof 



Forord

AF KARINA LUISE ANDERSEN

Der er stigende bekymring blandt 
socialarbejdere for yngre udsatte 
grønlænderes forbrug af hårde stoffer

Socialarbejdere oplever, at udsatte unge med 
grønlandsk baggrund har et forbrug af rusmidler,  
der adskiller sig fra forældregenerationens ved ofte  
at bestå af kokain og heroin frem for alkohol og 
cannabis. Socialarbejderne frygter bl.a., at gruppens 
brug af hårde rusmidler og dertilhørende risikoadfærd 
kan sprede sig til øvrige udsatte med grønlandsk 
baggrund i Danmark.

AF BAGGA BJERGE OG MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN

Fra illegale stoffer til fremtidens 
medicin: Den måde, psykedeliske 
stoffer omtales på i danske medier,  
har ændret sig, og det kan påvirke 
vores syn på stofferne

Antallet af artikler i danske medier om psykedeliske 
stoffer er steget markant de seneste 15 år. En stor 
del af disse artikler fortæller om stoffernes lovende 
potentiale som medicinsk behandling, hvilket 
bidrager til sagligheden, men også kan anspore 
eksperimenterende brug.

AF METTE MARIE F. PEDERSEN, THOMAS HOLM BECK, 
OSKAR ENGHOFF OG MARGIT ANNE PETERSEN

Pushere, narkohajer, dødens 
købmænd – eller mennesker,  
der sælger illegale rusmidler?

Ord som pusher, narkohaj eller dødens købmænd 
er blandt de betegnelser, som ofte bruges om 
personer, der sælger illegale rusmidler. Men verden 
er ikke så simpel som gode eller onde mennesker, 
og der er brug for en mere nuanceret og mindre 
dæmoniserende forståelse af mennesker, der  
sælger illegale rusmidler.

 
AF THOMAS FRIIS SØGAARD

Det er vigtigt at inkludere LGBT+-
personers oplevelser, når man taler  
om seksuelt samtykke blandt unge 
under alkoholberuselse

Debat og viden om unges oplevelser med seksuelt 
samtykke i forbindelse med alkoholberuselse handler 
ofte om heteroseksuelle relationer. Men det er 
afgørende at inkludere oplevelser og perspektiver 
fra flere seksualiteter og kønsidentiteter for at sikre 
et dækkende billede af danske unges adfærd og 
oplevelser i nattelivet. 

AF EVANGELIA KOUSOUNADI KNOUNTSEN 
 

 

Det kan være svært at være en positiv 
rollemodel som ældre gymnasieelev  
for de yngre, når det at drikke sig fuld 
er normen

I en gymnasiekultur, hvor indtag af store mængder 
alkohol er normen, kan det være vanskeligt for 
ældre elever at skulle være rollemodeller i en 
sundhedsfremmende indsats og opfordre til at drikke 
mindre. Det viser resultaterne af en procesevaluering 
af ’Gymnasier Fuld af liv’ – en forskningsbaseret 
indsats, der skal få gymnasieelever til at drikke mindre.  

AF VERONICA PISINGER, SOFIE HAVE HOFMANN,  
JOHANNE AVIAJA ROSING, LAU CASPAR THYGESEN, 
RIKKE KRØLNER OG JANNE SCHURMANN TOLSTRUP

KENDTE LIV: Interview med Timm Vladimir

”Jeg ville for alt i verden ikke være  
far på den samme måde, som min  
egen far var”

TV-vært og skuespiller Timm Vladimir har aldrig 
frygtet, at han skulle få alkoholproblemer, ligesom 
hans far havde. Til gengæld har han været bange for, 
om han kunne finde ud af at være en god far, fordi 
hans egen far havde svigtet. 
 
AF KARINA LUISE ANDERSEN

ESSAY:

Syv hvide år

AF MATHILDE WALTER CLARK
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På Psykiatrisk Center Sct. Hans kan 
mennesker med dobbeltdiagnose  
blive udskrevet til et 
litteraturfællesskab

På afd. M på Psykiatrisk Center Sct. Hans har patienter, 
som både har psykisk lidelse og rusmiddelproblemer 
– også kaldet dobbeltdiagnose – haft mulighed for at 
gå på forfatterskole efter endt behandling. Erfaringerne 
viser, at skolen giver en følelse af at høre til, en god 
hverdag og håb og mod på fremtiden.  

AF SIDSEL BUSCH OG JAKOB B. PREISLER 
 
 

Når unge helt ned til 13 år  
bruger illegal receptpligtig  
medicin, kræver det noget  
andet af behandlingsindsatsen,  
end der tilbydes nu

Gennem de seneste år har rusmiddelbehandlingssteder  
til unge i Aarhus, København og Odense set flere 
og flere unge helt ned til 13-14-årsalderen med et 
problematisk brug af illegal receptpligtig medicin som 
for eksempel Tramadol og Xanax. Det er særdeles 
bekymrende, og p.t. er der ikke tilstrækkelig viden 
eller behandlingsmuligheder til denne målgruppe.  

AF JANNIE LANGBALLE BLENSTRUP PEDERSEN, METTE 
CLAUSEN, TORBEN VANGSTED, JAKOB ØRNBERG OG 
SUSANNE PIHL HANSEN

I Island er man begyndt at 
tænke stofbrug mere som et 
folkesundhedsproblem end et 
strafferetsligt

I kølvandet på offentlig debat om illegale stoffer er 
der de seneste år sket et paradigmeskifte i Island i 
tilgangen til stofbrug i samfundet. I stedet for primært  
at være tænkt som noget, der skal håndteres med 
kontrol og straf, bliver stofbrug i stigende grad tænkt 
som et folkesundhedsproblem. 

AF HELGI GUNNLAUGSSON 

PÅ EGEN KROP OG SJÆL – 
rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv

Rikke fik et chok, da hun gik ind  
ad døren på rusmiddelcentret

Første gang Rikke Pedersen åbnede døren til 
rusmiddelcentret for at komme i alkoholbehandling, følte 
hun, hun blev mødt af triste lokaler, dårlig stemning og 
en uvidende behandler. Og fik lyst til at vende om. 

 AF MARIANNE BÆKBØL
 

Peer-medarbejdere i socialpsykiatrien 
kan gavne arbejdet med mennesker 
med samtidige rusmiddelproblemer 
og psykisk lidelse

Et socialpsykiatrisk projekt fra Socialstyrelsen 
har haft som mål at skabe de rette betingelser 
for motivation til forandring hos mennesker med 
rusmiddelproblemer og psykisk lidelse, bl.a. ved 
at vise, at drømmen om et andet liv er realistisk. 
Kern eelementet i projektet har været at ansætte 
mennesker med egne levede erfaringer.

AF FREYA AMON OG JANNE METTE RICHTER

 

Udsatte stofbrugere føler sig dømte  
i blikket fra resten af samfundet.  
Men i stofindtagelsesrummet  
oplever de mindre skam

Samfundet og dets borgere ser ofte på stofbrugere  
på gaden med et stigmatiserende blik. Sådan opleves 
det af stofbrugerne, som gemmer sig selv og deres 
stofbrug i byens skygger. Stofindtagelsesrummet 
bliver derfor for mange et fristed, hvor mennesket  
bag stofbruget kan finde ro og værdighed. 

AF NIKOLAJ MØRK THORSEN

På Kofoeds Skole er rygerummet  
et otte meter højt kunstværk

På Kofoeds Skole på Amager skal der være plads til 
at kunne rumme udsatte menneskers tobaksrygning. 
Derfor har kunstnerduoen Randi & Katrine skabt 
kunstværket ’Kofoeds cigar’, som får kunst, 
tobaksrygning og mennesker i udsatte positioner 
smeltet sammen i en højere enhed.

AF ROBERT OLSEN

ILDSJÆLENE

”Alle mennesker har brug for at 
mærke, at deres tilstedeværelse  
gør en forskel”

Line Seier Madsen  
– leder og chefredaktør af ’Outsideren’  

’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

Nyt fra Center for  
Rusmiddelforskning
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Velkommen til STOF nr. 44 med temaet ’Forandring’. 

Det, at noget eller nogen ændrer sig. Bliver no-
get andet, end det eller de plejer at være, og end 
det, man kender. Noget er uundgåeligt og uden 
for vores kontrol. Andet er vigtigt og nødvendigt i 
målet om et bæredygtigt samfund. Og tredje går 
i modsat retning - og kunne vi godt have været 
foruden eller gjort på en anden måde. Alt efter 
indsigt og perspektiv.

Nogle holder af forandring – de kaldes omstillings-
parate eller progressive. Andre bryder sig ikke om 
det – de kaldes stillestående eller reaktionære. 
For mange kommer det an på, hvad det er, eller 
hvem – og hvordan det gøres. Sikkert er dog, at 
det til hver en tid er til debat.

I STOF nr. 44 behandler vi emnet ’forandring’ på 
mange forskellige måder. 

Læs bl.a. om, at socialarbejdere oplever, at udsatte 
unge med grønlandsk baggrund har et forbrug af 
rusmidler, der er forandret fra forældregeneratio-
nens. Og om, at måden, psykedeliske stoffer om-
tales på i danske medier, har ændret sig, og at det 
kan påvirke vores syn på stofferne. Hvordan vi om-
taler stofsælgere, har været under udvikling gen-
nem tiden og bør fortsat forandre sig, fortælles der 
i en artikel, mens du i en anden artikel får at vide, at 
i en gymnasiekultur, hvor indtag af store mængder 
alkohol er normen, kan det være vanskeligt for æl-
dre elever at skulle medvirke til at skabe forandring 
ved at skulle være rollemodeller. Du kan også læse 
en artikel om, at når unge helt ned til 13 år bruger 
illegal receptpligtig medicin, kræver det forandrin-
ger i behandlingsindsatsen, mens andre artikler 
fortæller, at tilgange som litteraturfællesskaber eller 
peer-medarbejdere kan være med til at skabe for-
andring for mennesker, der kæmper med samtidige 
rusmiddelproblemer og psykisk lidelse. Og meget, 
meget andet.  

Hovedpersonen i dette nummers ’Kendte Liv’ er 
tv-vært og skuespiller Timm Vladimir, mens leder 
og chefredaktør af ’Outsideren’ Line Seier Madsen 
portrætteres i ’Ildsjælene’. Rikke Møller Pedersen 
er hovedperson i ’På egen krop og sjæl –rusmid-
delbrugeres erfaring og perspektiv’, hvor hun for-
tæller, at hun fik et chok, første gang hun var på 
rusmiddelcentret. 

Forfatter Mathilde Walter Clark har skrevet essay-
et ’Syv hvide år’, mens digter Haidar Ansari på 
bagsiden af bladet fortæller om ’første fest’. 

Rigtig god læselyst. 
Karina Luise Andersen 
Redaktør 

Forandring Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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Socialarbejdere oplever, at udsatte unge med grønlandsk baggrund har et forbrug 
af rusmidler, der adskiller sig fra forældregenerationens ved ofte at bestå af kokain 
og heroin frem for alkohol og cannabis. Socialarbejderne frygter bl.a., at gruppens 

brug af hårde rusmidler og dertilhørende risikoadfærd kan sprede sig til øvrige 
udsatte med grønlandsk baggrund i Danmark. 

AF BAGGA BJERGE OG MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN

Der er stigende  
bekymring blandt  

socialarbejdere  
for yngre udsatte  

grønlænderes  
forbrug af hårde  

stoffer 

Bagga Bjerge er antropolog og lektor 
ved Center for Rusmiddelforskning

Maj Nygaard-Christensen er 
antropolog og lektor ved Center for 
Rusmiddelforskning 
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Det er veldokumenteret, at der blandt udsatte 
mennesker i Danmark er en overrepræsentati-
on af mennesker med grønlandsk baggrund (1, 
2). Dette gælder blandt hjemløse, indskrevne 
i rusmiddelbehandling, modtagere af overfør-
selsindkomster og blandt ofre for lovovertræ-
delser, herunder for vold. Samtidig oplever 
gruppen af udsatte mennesker med grønlandsk 
baggrund særlige barrierer i forhold til at mod-
tage hjælp i det danske velfærdssystem; barri-
erer, der forsøges imødekommet med særlige 
hjælpetilbud målrettet denne gruppe. I de se-
nere år har medarbejdere på disse tilbud – der 
blandt andet tæller varmestuer, CTI-forløb (CTI 
står for Critical Time Intervention og er en spe-
cialiseret støttemetode), opsøgende socialar-
bejde, tværgående samarbejde samt tilbud i de 
Grønlandske Huse – i en ny undersøgelse fra 
Center for Rusmiddelforskning udtrykt stigen-
de bekymring for et skift, de har observeret i 
forbruget af rusmidler hos udsatte unge med 
grønlandsk baggrund: Hvor forældregeneratio-
nen brugte alkohol og cannabis, er forbruget 
blandt de yngre i højere grad koncentreret om 
”hårde” stoffer som kokain og heroin.  

Fra alkohol til stoffer? Stigende bekymring 
for unges brug af hårde stoffer
Blandt socialarbejdere er der de seneste år ble-
vet rapporteret om en stigning af yngre udsatte 
med grønlandsk baggrund, hvis rusmiddelbrug 
er i forandring med et skift mod hårdere stoffer. 
Henrik (alle navne er pseudonymer) arbejder på 
et socialt tilbud til unge udsatte, hvor der ofte 
kommer unge med grønlandsk baggrund. Han 
fortæller, at en voksende gruppe af disse unge, 
der tidligere færdedes i miljøer og ’drikkegrup-
per’, fx sammen med ældre udsatte på offent-
lige pladser kendetegnet af alkoholbrug, nu 
også færdes i stofmiljøer, hvor de bruger heroin 
eller kokain. Han karakteriserer de unge som 
værende mellem 18 og 30 år, og de unges rus-
middelbrug beskrives som anderledes end for-
ældregenerationen af udsatte mennesker med 
grønlandsk baggrund, hvis primære rusmidler 
typisk har været alkohol og cannabis. De fleste 
medarbejdere, som deltog i undersøgelsen fra 
Center for Rusmiddelforskning, beskriver fak-
tisk nu forbrug af heroin og kokain som de pri-
mære rusmidler blandt denne gruppe af unge. 

Ud over de direkte sundhedsrelaterede proble-
mer, som kan være forbundet med et skift til hår-
dere rusmidler, fx injektionsskader eller overdo-

ser, beskriver flere medarbejdere bekymring for 
de afledte sociale problemer, der kan knytte sig 
til forbrug af hårde rusmidler og til de risikomil-
jøer, stoffer indtages i. Henrik siger bl.a.: 

”De får det af nogle rigtig grimme pushere, som 
de kan komme til at skylde penge. Hvor det jo 
så kan ende med, for kvinderne med prostituti-
on og mændene med bank. Og der er også no-
gen, der har oplevelser med at skylde penge til 
stoffer, at blive kidnappet, smidt i biler og tvun-
get til at begå indbrud rundt omkring. Smidt i 
et bagagerum, kørt rundt og banket og … Og 
så har vi nogle unge kvinder, som har prostitu-
eret sig til andre for at tjene penge, men også 
til dem, de skyldte penge, så de ender i nogle 
rigtig grimme situationer.” 

Dermed forbindes skiftet i rusmiddelbrug 
med mere omfattende sociale problemer og 
udnyttelsesproblematikker, som ikke i sam-
me grad ses i risikomiljøer karakteriseret af 
alkoholbrug. Dette forværres af, at de yngre 
udsatte med grønlandsk baggrund ofte er pe-
rifært tilknyttet velfærdssystemet. Medarbej-
derne har således ikke et fuldstændigt overblik 
over graden af problemer, de oplever, eller an-
tallet af de unge, det drejer sig om. Marie-Lou-
ise, som arbejder på et tilbud målrettet men-
nesker med grønlandsk baggrund i Danmark 
fortæller, at de ikke selv har kontakt med de 
unge, men i stigende grad modtager henven-
delser fra bekymrede forældre: 

”Forældrene er bekymrede for de hårde stof-
fer, de [unge] er gået i gang med. De [unge] 
drikker ikke alkohol, for eksempel. De ryger 
sikkert hash, men altså det, de foretrækker, det 
er heroin. Og det er den gruppe unge, som har 
været anbragt udenfor hjemmet, som er blevet 
voksne, som søger deres rødder; deres grøn-
landske rødder.” 

Netop interaktionen mellem den unge generati-
on og forældregenerationen i forhold til rusmid-
delbrug vækker bekymring blandt socialarbej-
derne i den forstand, at de frygter, at de unges 
forbrugsmønstre og deraf afledte problemstil-
linger ”smitter” af på andre grupper af udsatte 
mennesker med grønlandsk baggrund. 

Social smitte
Bekymringen for de yngres rusmiddeladfærd 
kan beskrives som en frygt for ”social smitte”. 10
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Antropologerne Lotte Meinert og Jens Seeberg 
(2016) beskriver fænomenet således:
”[g]rundlæggende refererer social smitte til pro-
cesser, hvor noget transmitteres ad sociale veje 
fra en person til en anden eller flere” (3: s. 7). 

Der er altså tale om sygdomme og fænomener, 
som ikke har baggrund i almindelig biologisk 
smitte eller infektioner. Et velkendt eksempel 
på social smitte er selvmordsepidemier, dvs. 
fænomener, der kobler sig til andre end biolo-
giske faktorer. Ligeledes beskrives forandrin-
ger i rusmiddelbrug blandt udsatte unge med 
grønlandsk baggrund som havende en negativ, 
afsmittende effekt på andre udsatte mennesker 
med grønlandsk baggrund. Ifølge Nikoline fra 
et særligt grønlandsk hjælpetilbud har der 
tidligere har været en nultolerance blandt de 
ældre i forhold til brug af hårde stoffer. Men 
fordi der nu til tider er tale om gruppens egne 
børn, er det sværere at tage afstand fra. Fx 
opsøger en del unge, der som børn er blevet 
tvangsfjernet, som unge voksne deres forældre. 
Nikoline fortæller: 

”Jeg kan i hvert fald godt blive bekymret for, om 
de rusmidler, de tager, bliver spredt rundt blandt 
de andre grønlændere. Det er jo noget, man 
normalt har skudt væk fra sig, fordi dem, der tog 
stoffer, det var i hvert fald ikke grønlændere. De 
skulle ikke være en del af det. Så de blev bare 
udstødt. Og det tror jeg ikke, man gør i forhold til 
de yngre. [..] Man har dårlig samvittighed overfor 
børnene, og man gør hvad som helst for at bare 
være sammen med dem.” 

Således mener Nikoline, at de unges rusmiddel-
brug potentielt har en afsmittende effekt på de 
ældres forbrug, fordi man vil strække sig langt 
for at rumme de yngre i fællesskabet, selv om 
det måske involverer et rusmiddelforbrug, som 
skiller sig ud fra det, man ”plejer”. Med denne 
stigende eksponering for andre typer af rusmid-
delbrug ændres således også synet på hårde 
stoffer gradvist.

Johan, som arbejder på gaden med udsatte 
mennesker, beretter endvidere, at politiet for-
tæller, at der har været nogle stofsælgere af 
hårde stoffer, som har opsøgt de steder, hvor 
de ældre udsatte med grønlandsk baggrund 
holder til, og hvor der tidligere primært blev ind-
taget vodka, øl, og cannabis. En yngre mand 
med grønlandsk baggrund, som ellers færdes i 

byens hårde stofmiljøer, har ifølge socialarbej-
dere fået til opgave at indfange ’kunder’ blandt 
de ældre, ”så han kan få sit eget stof forholdsvis 
billigere”.

Eller som Annette fra et lignende tilbud beskri-
ver det: 

”Han var en sød og jovial fyr, som ligesom  
”groomede” de andre ind i de hårde stoffer.” 

Social smitte kan dermed også forstås som no-
get, der kommunikeres ud i miljøet (via ekspo-
nering til stimuli), hvor smitteeffekten forstær-
kes af en tredje part – en vellidt yngre mand, 
som er én af ”vores egne”. 

Modsat mange ældre udsatte mennesker med 
grønlandsk baggrund, som ofte holder sig til 
deres egen gruppe og tilholdssteder, bevæger 
de yngre sig mere frit mellem forskellige grup-
peringer og udsattemiljøer. Ulla, der arbejder 
på et særligt grønlænder-målrettet tilbud, be-
skriver det således:

”De unge er måske lidt mere fanget i, at de er 
også sammen med rigtig mange af de danske-
re, som tager stoffer. De er også sammen med 
deres forældre og deres bedsteforældre, som 
drikker. Så de gør faktisk lidt af det hele. Så de 
tager også hårde stoffer. Rigtig hårde stoffer. Så 
ryger de og injicerer det. [..] De ved godt, det 
er forkert, og de gamle synes, det er noget rod, 
men de kan heller ikke helt stoppe det, fordi alle 
deres danske venner gør det.” 

Da de unge med grønlandsk baggrund delta-
ger i miljøer med andre udsatte unge danskere, 
sker den ’sociale smitte’, medarbejderne beskri-
ver, altså også igennem disse alternative mil-
jøer. Der er således tale om en udviskning af 
grænser mellem rusmiddelmiljøer, som før var 
mere adskilte, hvorved risikoen for social smitte 
potentielt øges.

Rusmiddelbrug som opgør?
Ifølge de medarbejdere, som er blevet intervie-
wet, er der blandt de unge stofbrugere et ønske 
om at distancere sig fra det alkoholforbrug, de 
forbinder med forældregenerationen, som her 
beskrevet af Ulla: 

”Alkohol [..] er der faktisk rigtig mange grønlæn-
dere, som ikke drikker, fordi man skal i hvert 11
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fald ikke associeres med det. Og sådan har de 
[unge] det også. De er måske vokset op med 
alkohol i familien. De skal i hvert fald ikke drikke. 
Så hellere noget helt andet. Men et eller andet 
skal man have for at dulme.” 

Således kan ændret rusmiddelbrug også ses 
som en del af de yngres bestræbelser på at 
lægge afstand til forældregenerationens brug 
af alkohol og den sociale stigmatisering, 
der relaterer sig hertil. Man kan endda stille 
spørgsmålet, om der er tale om en slags in-
ter-generationelt identitetsopgør, som kommer 
til udtryk blandet andet ved ændrede rusmid-
delbrugsmønstre. 

Det skift i rusmiddelbrug, medarbejdere fortæl-
ler om, anses således som et opgør med ste-
reotypen om ”grønlændere, som sidder på tor-
vet og drikker guldbajere og ryger mega meget 
hash,” som Ylva, der arbejder på et tilbud for 
udsatte unge, beskriver det. 

”De unge er lidt mere ”fuck dem”-agtige.”

De yngre oplever ikke rigtigt at være del af ”de 
gamle grønlændere”. Mange føler sig mere som 
danskere, fortæller Ylva, og benytter sig eksem-
pelvis af stofindtagelsesrum. Hun fortsætter: 

”De blander sig jo med alle mulige, og så har 
de bare deres familie, som de render ind og ud 
hos, og som de ikke tager sig meget af. Altså, 
det er bare sådan ”fuck dem”. De er hardcore, 
de der unge!”  

Samlet set er de unges rusmiddelbrug relate-
ret til en dobbelt bekymring hos medarbejder-
ne. Dels beskrives de som svært udsatte, med 
ringe kontakt med hjælpesystemerne, og dels 
frygtes deres rusmiddelbrug og deraf afledte 
negative sociale og helbredsmæssige konse-
kvenser at have en afsmittende effekt på andre 
udsatte mennesker med grønlandsk baggrund. 
Studier peger endvidere på, at traditionelle 
forestillinger om alkohol og ”bløde” stoffer som 
kernen for rusmiddelbrug samt drikkegruppers 
problemstillinger er under forandring. Når man 
vil forstå og hjælpe de yngre udsatte med grøn-
landsk baggrund, må sådanne forestillinger ju-
steres, og indsatser gentænkes, så de matcher 
den nye målgruppe, som ofte går ”under rada-
ren”. Alle medarbejdere er optaget af, hvordan 
man potentielt kan gøre dette: oprettelse af nye 

Referencer:
(1) Bjerge, B, Nygaard-Christensen, M. & S. 
M. Pedersen (2021). Udsatte grønlændere: 
Hverdagsliv, vold og fællesskaber, Center for 
Rusmiddelforskning.

(2) SFI (2015). Grønlændere i Danmark. En 
registerbaseret kortlægning.

(3) Meinert, L. & J. Seeberg (2016). Introduktion. 
Social smitte. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og 
Samfund, 26, 5-16.

typer af fællesskaber, mere synlighed, tidlig 
indsats, opkvalificering af medarbejdere, opgør 
med stereotyper etc. Men det springende punkt 
synes i første omgang for både beslutningsta-
gere, medarbejdere, forskere og andre aktører 
på feltet at være at indsamle mere viden om de 
unges egne perspektiver og de betydninger, de 
tillægger skift i forbrug af rusmidler. Som Ulla 
udtrykker det: 

”… meget af tiden går med at tænke: Hvem er I 
egentlig, og hvor er I henne?”

12
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Artiklen bygger på et pilotstudie baseret på 10 kvalitative interviews med medarbejdere, der er i kontakt med 
udsatte mennesker med grønlandsk baggrund i det sociale arbejde. Studiet indgår i et større forskningsprojekt 
om fattigdom og beskæftigelse finansieret af VELUX FONDEN. Resultaterne understøttes desuden af et afslut-
tet forskningsprojekt med fokus på vold og adgang til hjælp blandt udsatte borgere med grønlandsk baggrund i 
Danmark (finansieret af Offerfonden).
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Antallet af artikler i danske medier om psykedeliske stoffer er steget markant 
de seneste 15 år. En stor del af disse artikler fortæller om stoffernes lovende 

potentiale som medicinsk behandling, hvilket bidrager til sagligheden, men også 
kan anspore eksperimenterende brug.

AF METTE MARIE F. PEDERSEN, THOMAS HOLM BECK, OSKAR ENGHOFF OG MARGIT ANNE PETERSEN

Fra illegale stoffer  
til fremtidens 

medicin: Den måde, 
psykedeliske stoffer 
omtales på i danske 
medier, har ændret 

sig, og det kan  
påvirke vores syn  

på stofferne
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“LSD kan føre til drab og selvmord”. 

“Psykedeliske stoffer kan være en vej til et sundt 
sind”
 
Sådan lyder to danske avisoverskrifter fra hen-
holdsvis Ekstra Bladet (20. juli 1996) og Kristeligt 
Dagblad (5. november 2021). Udviklingen fra den 
første overskrift fra 1996 og til den næste fra 2021 
er et pejlemærke om, at der er sket et skifte i me-
diernes dækning af psykedeliske stoffer i løbet af 
de seneste årtier. I STOF nr. 42 kunne man læse 
en artikel om den overvejende positive holdning, 
der dominerer online diskussionsfora om psy-
kedeliske stoffer, og om, hvilken effekt det kan 
have på unges søgning af information omkring 
disse stoffer (1). Hvor specifikke internetfora of-
test er genstand for individets egen søgning og 
interesse, når massemedierne langt bredere ud, 
og man kan støde på artikler om psykedeliske 
stoffer uden nogensinde at have tænkt over eller 
ledt efter information om dem. Mainstream-me-
dier er med til at rammesætte, hvordan et emne 
som psykedeliske stoffer bliver omtalt, forstået 
og måske også brugt blandt individer i samfun-
det, og er med til at styre, hvem der har adgang til 
den offentlige debat om psykedeliske stoffer (2). 
Derfor har vi som forskere undersøgt udviklin-
gen i, hvordan psykedeliske stoffer portrætteres i 
danske medier fra 1990’erne og frem til nu.

Antallet af artikler om psykedeliske stoffer i 
massemedierne er voldsomt stigende
Som grundlag for vores undersøgelse har vi 
foretaget en systematisk søgning i mediearkivet 
Infomedia blandt nationale og lokale skriftlige 
medier i perioden 1. januar 1990 til 20. septem-
ber 2022. Vi fandt i alt 547 artikler, der handle-
de om psykedeliske stoffer i en dansk kontekst, 
hvoraf 81 % er udgivet indenfor de seneste 15 
år. Sammenlignes perioden 2000-2010 med 
perioden 2010-2020, er antallet af artikler om 
psykedeliske stoffer næsten firdoblet i sidst-
nævnte årti. Denne stigning er ikke tilfældig og 
finder bl.a. sin rod i videnskabens verden, som 

har haft en afsmittende effekt på offentlighedens 
interesse. I forskning har der de senere år været 
en stigende interesse for psykedeliske stoffers 
medicinske potentiale, også kaldet ‘den psyke-
deliske renæssance’ (3). Siden 2010 har flere og 
flere forskningsprojekter om psykedeliske stoffer 
som fremtidig behandling af psykiske lidelser set 
dagens lys (4), og der ses en klar tendens til, at 
journalister bruger videnskabelige eksperter og 
forskningsstudier som kilder i deres artikler. Fra 
2000 til 2010 har 7 % af artiklerne i vores søg-
ning en ekspertkilde med fra forskningsverden. 
I det efterfølgende årti stiger denne procentdel 
til 18 %. Vi ser altså ikke kun en stor stigning i 
artikler om psykedeliske stoffer i det hele taget, 
men særligt også en stigning af artikler med en 
videnskabelig medicinsk vinkel. 

De landsdækkende trykte medier, som er grund-
laget for vores søgning, udgør naturligvis ikke 
hele mediebilledet. Vender man blikket mod 
andre medier, ser man også mange nylige ek-
sempler på populært indhold om psykedeliske 
stoffers medicinske og rekreative potentiale – fx 
Netflix-dokumentarerne Have a Good Trip: Ad-
ventures in Psychedelics og How to Change Your 
Mind, podcastet The Joe Rogan Experience, og 
YouTube-kanalen Psyched Substance. Frem-
væksten og populariteten af disse og andre lig-
nende eksempler indikerer, at det mønster, vi har 
fundet i de trykte medier, også gør sig gældende 
mere generelt.

Psykedeliske stoffer beskrives som potentiel 
medicin
Når psykedeliske stoffer beskrives i medierne 
som en form for medicin, hviler det på en for-
ståelse af, at disse stoffer (på sigt) kan benyt-
tes som en behandlingsmetode. Denne vinkel 
bygger som regel på og refererer til videnska-
belig forskning, fx via henvisninger til specifikke 
forskningsprojekter eller -resultater, og ofte med 
brug af ekspertkilder fra universiteter, laborato-
rier og lignende. Det er altså ikke en portræt-
tering af stofferne som alternativ behandling 
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– selvom denne slags vinkel også er at finde i 
mediedækningen (fx spirituelle ceremonier). 
Artikler med medicinske vinklinger forklarer ek-
sempelvis med hjernescanninger eller kemisk 
ubalance i hjernen, hvordan psykedeliske stoffer 
kan hjælpe personer med psykiske problemer 
som fx i dette citat fra Politiken (”Dansk professor 
har kigget ind i hjernen hos 12 unge mennesker 
på LSD”, 14. januar 2018):

”Et forskerhold har skannet unge hjerner på LSD 
og har fundet ud af, hvordan det psykedeliske stof 
kan ændre på hjernens indre trafik. Håbet er, at 
den nye indsigt kan blive nøglen til at forstå, hvor-
dan LSD kan bruges i kampen mod angst, depres-
sion og rygetrang.”

Med det stigende antal medicinsk vinklede 
artikler om psykedeliske stoffer får stofferne 
en anden form for legitimitet i mediebilledet, 
end de før har haft. Da psykedeliske stoffer nu 
bliver beskrevet som (potentiel) medicin, afvi-
ger de fra andre typer af ulovlige stoffer i den 
måde, de omtales og forstås på.

Udviklingen i artikler, der beskriver psykedeli-
ske stoffer som fremtidens medicin, står i stærk 

kontrast til 90’erne og start-00’erne, hvor psy-
kedeliske stoffer præsenteres i et overvejende 
negativt lys – som livsfarlige, psykoseskaben-
de og ulovlige. Disse vinkler optræder stadig i 
medierne i nyere tid, men som oftest i lokale 
skriftlige medier.

Omtalen af psykedeliske stoffer som ulovlige 
og farlige findes stadig
Ca. 15 % af de 547 fundne artikler har en vinkel 
på psykedeliske stoffer som ulovlige og/eller far-
lige. Det er en lille andel, når man sammenligner 
med danske mediers dækning af cannabis, hvor 
kriminalitet samt social- og sundhedsproblematik-
ker udgør ca. 50 % af artiklerne (5). Når vi kigger 
nærmere på denne type artikler, kan vi igen se en 
markant udvikling i mediebilledet gennem tiden. 
I 90’erne og starten af 00’erne optræder en del 
artikler i landsdækkende medier med disse bud-
skaber. Kilderne består primært af politiet, læger 
eller andre praktikere, som i artikler med over-
skrifter som “LSD - en leg på kanten af sindssyge” 
(Berlingske Tidende, 24. juli 1996) og “Livsfarlig 
LSD igen ved at komme på mode” (Dagbladenes 
Bureau, 23. juli 1996) på det kraftigste advarer 
mod LSD og lignende rusmidler. Fra slutningen 
af 00’erne ser vi, at antallet af artikler med denne 
vinkling i de landsdækkende medier falder dra-
stisk. Kilderne bliver, som nævnt ovenfor, i højere 
grad eksperter fra det psykedeliske forskningsmil-
jø. Den kriminelle vinkel lever dog videre i de loka-
le medier i form af politireportager fra lokalmiljøer. 
Under nyere overskrifter som “19-årig på LSD 

Illustration lavet af studiepraktikant Mette Marie F. Pedersen 
inspireret af arbejdet med undersøgelsen. Hun kalder den 
”Media is my drug of choice” og med den peger hun på, at 
medierne også påvirker mennesker og spiller en rolle for den 
måde, man snakker om, bruger og oplever rusmidler på.
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“Da psykedeliske  
stoffer nu bliver  
beskrevet som  
(potentiel) medicin,  
afviger de fra andre 
typer af ulovlige  
stoffer i den
måde, de omtales 
og forstås på.”
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slog og bed betjent” (Hillerød Posten, 27. april 
2022), “21-årig Skjernbo bestilte stor mængde 
LSD med posten” (Dagbladet Ringkjøbing-Skjern, 
10. september 2021) og “Kvinde afsløret med to 
LSD-frimærker” (Nordjyske Stiftstidende Himmer-
land, 16. juli 2019) formidler lokale medier politi-
ets arbejde, ofte omhandlende unge mennesker 
med en advarende vinkel om, at disse rusmidler 
er ulovlige og farlige.

Overskrifter matcher ikke altid artiklernes 
indhold
Vores søgning viser, at rigtig mange artikler for-
midler den nye forskning i og viden om psyke-
deliske stoffer på en nuanceret og saglig måde. 
Dette er særligt gældende i de mere videnska-
belige medier som for eksempel Videnskab.
dk, som i 2014 opstartede en dedikeret blog 
specifikt til dækning af forskning i psykedeliske 
stoffer. Men også i mere mainstream medier 
optræder blandt andet længere, nuancerede 
artikler og debatindlæg under overskrifter som 
”DEBAT: Psilocybin” (Weekendavisen, 24. maj 
2013), ”Depression indsnævrer bevidstheden, 
og psykedelika udvider den - og så er adfærds-
ændringer meget mere mulige” (Information, 6. 
maj 2017) og ”Det hidtil største forsøg med psy-
kedeliske stoffer mod depression viser lovende 
resultater” (Politiken, 10. november 2021). 

I mediebilledet optræder dog også en tendens til, 
at artikler, som i brødteksten formidler videnska-
belig forskning på en nuanceret måde, har over-
skrifter og underrubrikker som forsimpler kom-
plekse forskningsresultater. Overskrifter som 
”LSD virker mod alkoholisme” (DR, 1. maj 2012), 
”Kan en lille smule LSD på daglig basis kurere os 
for ondt i livet?” (Information, 27. januar 2017) og 
”Psykedeliske stoffer skal helbrede depressive” 
(Kristeligt Dagblad, 5. november 2014) er alle ar-
tikler, som i brødteksten udfolder videnskabelige 
forsøg, hvor det terapeutiske aspekt ved psyke-
deliske stoffer bygger på kontrollerede, kliniske 
forhold og en præcis protokol. Disse nuancer 
fremgår ikke af de simplificerede overskrifter, 
der derfor potentielt kan tolkes, som at resul-
taterne uden videre kan genskabes derhjem-
me, fx ved egen brug og forsøg med psykedeli-
ske stoffer.

Et mere markant eksempel er fra Ekstra Bladet 
(2. september 2013), hvor en nuanceret artikel 
formidler et stort forskningsprojekt fra Norge 
under den forsimplede overskrift ”LSD og svam-

pe skader dig ikke”, underrubrikken ”Psykedeli-
ske stoffer som LSD og magiske svampe er ikke 
skyld i mentale skader, viser norsk undersøgel-
se. Dansk ekspert er enig i konklusionen” og 
med et tilhørende billede af en natklub med fest-
glade mennesker. Denne præsentation antyder, 
at brug af psykedeliske stoffer på en natklub er 
uskadeligt, på trods af at artiklens brødtekst op-
stiller et langt mere nuanceret billede af forsk-
ning, som ikke udtaler sig om nattelivet. 

Når folk støder på sådanne artikler i mediebil-
ledet og på sociale medier, kan de forsimplede 
overskrifter være det eneste, de læser og lærer 
fra artiklerne. Analyser af online adfærd tyder 
på, at en stor del af brugerne på sociale medier 
deler artikler uden at have læst dem færdigt (6) 
og at dem, der læser artiklerne, oftest gør det 
meget overfladisk (7). Således kan forsimple-
de overskrifter og underrubrikker være med til 
at påvirke nysgerrige individers brug af psyke-
deliske stoffer, fx ved at give et tilsyneladende 
legitimt grundlag for eksperimenterende brug.

Unge påvirkes af mediernes historier
Vores artikelsøgning har givet et indblik i, hvor-
dan psykedeliske stoffer vinkles og portrætteres 
i den offentlige debat fra 1990’erne og frem til nu, 
med fokus på udviklingen over tid. En del af den-
ne udvikling er, at videnskabelig ekspertviden på 
nationalt plan nu prioriteres højere end tidligere, 
hvor problematiske enkeltsager om fx kriminalitet 
og ulykker dominerede. På den måde er dæknin-
gen af psykedeliske stoffer blevet mere saglig og 
mindre stigmatiserende, og det er tydeligt, at dis-
se specifikke stoffer er ved at indtage en anden 
plads i samfundet, end de hidtil har haft. Samti-
dig ser vi et til tider ensidigt fokus på stoffernes 
positive potentialer, særligt i de tilfælde hvor de 
er beskrevet på en forsimplet måde eller taget ud 
af kontekst, som vores eksempler med overskrif-
ter og rubrikker viser.

Som vi antyder ovenfor, kan det være problema-
tisk for unge, uerfarne eller sårbare personer, idet 
de kan være mere tilbøjelige til at lade sig påvirke 
ukritisk af de vinklinger og fortællinger, de mø-
der i mediebilledet. Som en del af den forskning 
i psykedeliske stoffer, som foregår på Center for 
Rusmiddelforskning, er en række forebyggel-
seskonsulenter i forskellige danske kommuner 
blevet interviewet. Flere peger på, at de i mødet 
med unge kan mærke en tydelig sammenhæng 
mellem de rusmiddelrelaterede spørgsmål, de 18
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Center for Rusmiddelforskning har to igangværende forskningsprojekter om psykedeliske stoffer med Margit Anne 
Petersen som projektleder. Begge projekter fokuserer på forskellige aspekter af internettets betydning for unges for-
ståelser og brug af psykedeliske stoffer i Danmark og er finansieret af henholdsvis VELUX FONDEN og Helsefonden. 
Læs mere om projekterne på rusmiddelforskning.dk

unge interesserer sig for, og det, der optræder i 
mediebilledet på det pågældende tidspunkt. En 
forebyggelseskonsulent fortalte bl.a.:
”De seneste år er der kommet en stor nysgerrig-
hed på psykedeliske stoffer. Der er mange, der 
gerne vil vide, hvad det er, og det tror jeg handler 
om, at det popper op i medierne. Nu er der også 
noget om, at man kan bruge stofferne, hvis man 
er angst og sådan noget. På det seneste bliver 
der spurgt rigtig meget ind til mikrodosering. Det 
er særligt, når der er nogle af de der kendte ty-
per, der er ude i medierne og snakke om psy-
kedeliske stoffer, så er det bare det, de unge 
vil snakke om. Det, der foregår i klasserummet, 
handler typisk om noget, der ikke foregår hos 
dem selv, men hos andre eller i medierne, og så 
er der de en til en-snakke bagefter, hvor det så 
måske handler mere om deres egne erfaringer.”

Som citatet antyder, kan historier om psykede-
liske stoffer i medierne godt anspore til nysger-
righed og brug – måske også hos nogle unge, 
som ikke ellers havde været opmærksomme på, 
hvad psykedeliske stoffer kan og bliver brugt til. 
I forebyggelsesindsatser målrettet unge kan 
det derfor være gavnligt at tage en dialog om at 
være kildekritisk over for de informationer, som 
de møder i medierne og på internettet mere 
generelt, og dermed klæde unge på til at navi-
gere i de mange informationer og synspunkter, 
som de bliver eksponeret for – uanset om det er 
noget, de selv opsøger eller præsenteres for i 
hverdagens mediestrømme.  
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Ord som pusher, narkohaj eller dødens købmænd er blandt de betegnelser, som 
ofte bruges om personer, der sælger illegale rusmidler. Men verden er ikke så 

simpel som gode eller onde mennesker, og der er brug for en mere nuanceret og 
mindre dæmoniserende forståelse af mennesker, der sælger illegale rusmidler.

AF THOMAS FRIIS SØGAARD
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Ord og begreber er ikke blot sprogbrug. De for-
mer vores forståelse af verden og mennesker, 
samt hvordan vi forholder os til begge (1). Det-
te gælder fx ord som ’junkie’, der udspringer af 
det engelske ord for skrald (junk) og udgrænser 
rusmiddelbrugere fra ’normale mennesker’ ved 
implicit at beskrive dem som moralsk fordærve-
de (2). Et andet stigmatiserende begreb er ’nar-
koman’. Det udspringer af ’narkomani’, som har 
græske rødder og bygger på en kobling af ’nar-
kos’, der betyder lammelse, og ’mani’, der be-
tyder overdreven forkærlighed og/eller tvangs-
mæssig tilbøjelighed. Med begrebet ’narkoman’ 
konstrueres rusmiddelbrugeren som en, der er 
mentalt og fysisk syg – en slave af rusmidlerne 
uden egen vilje og rationalitet.

I dag er særligt fagfolk kommet langt ift. at ud-
vikle en mindre stigmatiserende og mere nu-
anceret forståelse af personer, der forbruger 
illegale rusmidler. Fx beskrives disse ofte som 
brugere, forbrugere eller endnu bedre som 
mennesker, der bruger illegale rusmidler. An-
derledes forholder det sig, når talen falder på 
dem, der forhandler illegale rusmidler.

Pushere, narkohajer og dødens købmænd
I medierne, i politiske diskussioner, blandt fagper-
soner og i nogle forskningsundersøgelser beteg-
nes personer, der sælger illegale rusmidler, ofte 
som ’pushere’, og de fremstilles typisk som onde 
og skruppelløse personer, der lokker og lukrerer 
på unge og sårbare personer. Med begrebet 
’pusher’, som udspringer af det engelske ord 
’push’ (at skubbe), fremstilles personer, der 
sælger illegale rusmidler, som nogle, der ak-
tivt forsøger at prakke andre rusmidler på (3). 
Ideen om stofsælgere som nogle, der lukrerer 
på uskyldige andre, er endnu tydeligere i me-
diernes beskrivelse af disse som ’narkohajer’, 
dvs. en art rovdyr. I populærkulturen og i me-
dierne beskrives stofsælgere også som ’dødens 
købmænd’ (4,5). Dette begreb opstod i 1930’er-
nes Europa som en kritik af de våbenproducenter, 
der havde tjent fedt på første verdenskrig. Begre-
bet fik en opblomstring i 1960’ernes anti-krigsde-
monstrationer i USA, mens det i 1970’erne også 
begyndte at blive brugt om stofsælgere og frem-
stillede dem som kyniske og amoralske personer, 
der både profiterer på og er skyld i andres ulykke 
(6). Slutteligt beskrives personer, der sælger ille-
gale rusmidler, også som ’narkohandlere’ og ’nar-
kosælgere’, dvs. som personer, der er økonomisk 
motiveret, og som sælger substanser, der er farli-
ge og antages at slavebinde andre.

Pusher-stereotypens historiske rødder
Ideen om, at personer, der sælger rusmidler 
som kokain, heroin, opium og cannabis, er ky-
niske, pengegrådige og onde personer, er hi-
storisk set relativ ny og kan spores tilbage til 
1920’erne, da handlen med opium og kokain for 
første gang blev reguleret i USA (3). Før dette 
var brugen af opium meget udbredt i USA og 
England, hvilket skyldtes, at opium i mange år 
havde været en legal handelsvare, der via de 
koloniale handelsruter fra Fjernøsten var kom-
met til Europa og USA. Her blev opium anset 
som et vidundermiddel blandt middelklassen og 
brugt til at lindre smerter, mod søvnløshed, diar-
ré, forkølelse og til at gøre børn rolige. En del i 
arbejderklassen brugte også opium fx til bedre 
at kunne udholde det fysiske arbejde i fabrik-
kerne. Mod slutningen af 1800-tallet begyndte 
opium imidlertid at skifte status fra vidunder- til 
problemstof i USA og England grundet en vok-
sende bekymring blandt middelklassen om, at 
folk i arbejderklassen var begyndt også at bruge 
opium til nydelse og fornøjelse. Ifølge sociolog 
Ross Coomber (3) pirrede denne spirende be-
kymring til en allerede eksisterende klassefrygt. 
Borgerskabet frygtede, at arbejdernes nydel-
sesbrug af opium ville føre til moralsk forfald og 
gøre dem lade og ugidelige. Skrækeksemplet 
var Kina, hvor opiumafhængighed var blevet et 
stort samfundsmæssigt problem. Paradoksalt 
nok skyldtes dette Englands aggressive eks-
portpolitik af opium fra Indien til Kina, til tider 
med voldelige midler. Selvom historikere er 
uenige om, hvilken indflydelse opiumsbrug reelt 
havde på datidens kinesiske samfund, så op-
stod der i vesten i 1800-tallet en stærk fortælling 
om, at opiumsbrug havde massive ødelæggen-
de effekter på det kinesiske samfund (3).

Samtidigt med at der i USA og England var en 
voksende bekymring over arbejderklassens 
”upassende” brug af opium, oplevede disse lan-
de en stor immigration af kinesiske arbejdere. 
Selvom der var behov for kineserne i industri-
en og til at bygge jernbaner, så mange skævt 
til dem. Blandt de kinesiske migrantarbejdere 
var mange opiumsbrugere. Koblingen af klas-
sefrygt, et racistisk syn på kineserne og en 
voksende afholdsbevægelse, der portrætterede 
alkohol, opium og kokain som roden til alt ondt, 
førte til, at opiumsbrugen i stigende grad blev 
set som problematisk. I denne kontekst opstod 
en af datidens mest forkætrede figurer: den ki-
nesiske opiumssælger. I slutningen af 1800-tal-
let var der opiumsrygeklubber i mange større 21
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amerikanske byer, som blev drevet af kinesere. 
Negative fremstillinger af rygeklubberne og de 
kinesiske ejere blev centrale i opiumsmodstan-
dernes kamp for strammere lovgivning. Blandt 
opiumsmodstanderne blev rygeklubberne frem-
stillet som fyldt af hjælpeløse, ugidelige og mi-
serable opiumsrygere, mens de kinesiske ejere 
blev fremstillet som lumske og kyniske personer, 
der lokkede uskyldige personer i fordærv for 
egen økonomiske vinding (3). Den kinesiske opi-
umssælger blev fremstillet som selve den perso-
nificerede årsag til det voksende opiumsforbrug 
i USA og – i lyset af det ’kinesiske eksempel’ – 
også som en trussel mod USA’s fremtid. På den-
ne baggrund, og for bedre at kunne kontrollere 
det internationale flow af opium, indførte USA i 
1914 en lovgivning, som betød, at handlen med 
kokain blev gjort forbudt, og at det kun var læ-
ger, der måtte forhandle opium, nu på recept. 
Ikke overraskende førte den nye regulering til 
fremkomsten af et sort marked for opium og ko-
kain. I starten af 1900-tallet ser vi altså så småt 
fremkomsten af den moderne ide om den onde 
og lumske pusher som en person, der både står 
uden for loven og det medicinske felt, og som tru-
er den hvide middelklassemoral.

Krigen mod narko: narkotikahandleren som 
den ideelle fjende
Indtil starten af 1950’erne blev narkotika betragtet 
som et lille problem i Danmark, der i vid udstræk-
ning var afgrænset til de opiumsbrugende såkald-
te ’Nyhavns-eufomaner’. I midten 1960’erne kom 
narkotika dog for alvor på den politiske dagsorden 
(7). Baggrunden var en markant stigning i brugen 
af cannabis blandt en bredere kreds af såkaldte 
’almindelige’ danske unge. En del af disse rejste 
til Østen for at bruge cannabis, og nogle bragte 
også cannabis med hjem, som de delte og solgte 
til venner og bekendte. Nogle politikere foreslog 
derfor, at unges pas skulle inddrages, hvilket dog 
blev afvist af et flertal i Folketinget (8). I samtiden 
var der blandt politikerne en vis grad af accept af 
de unges cannabisbrug, da denne blev opfattet 
som del af en ny ’langhåret’ ungdomskultur, der 
havde rod i en revolte mod forældregenerationen 
og det etablerede samfund. Repræsentanter fra 
retsvæsnet var imidlertid meget aktive i medier-
ne, hvor de argumenterede for, at hvis man skulle 
dæmme op for unges cannabisbrug, var der brug 
for lovstramninger. Da man vurderede, at der ikke 
var folkelig og politisk opbakning til en markant 
kriminalisering af middelklassens cannabisbru-
gende (og -sælgende) hippieunge – de var med 

Pusher-advarsel på væg på Christiania i Køben-
havn, 1976. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
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historiker Matthew Lassiters ord en art ’utænkeli-
ge kriminelle’ (9) – rettede man i stedet fokus an-
detsteds. I medierne forsøgte repræsentanterne 
fra retsvæsnet at mobilisere støtte til en lovstram-
ning ved brug af bombastiske udsagn og maleri-
ske billedsprog, hvor de cannabisbrugende unge 
strategisk blev fremstillet som ’ofre’ (10), frem for 
aktive brugere, mens udbyderne blev beskrevet 
som ’narkohandlere’ og udefrakommende ’bag-
mænd’ og ’professionelle kriminelle’. I medierne 
proklamerede daværende leder af Københavns 
politis afdeling for narkotikakriminalitet Volmer 
Nissen fx, at ’tyrkere, nordafrikanere, italienere og 
amerikanere strømmer hertil for at tjene penge på 
narkotika’ (7). Volmer Nissen hævdede også, at 
udbyderne var kyniske forretningsmænd, da de 
’… aldrig selv ryger hash. De kender nemlig risi-
koen’ (8). Resultatet blev en narkotikapolitik, der 
koblede en lempelig tilgang over for stofbrugere 
med en straffende tilgang over for udbyderne.

De historiske paralleller mellem konstruktionen af 
narkotikahandleren som en kynisk ’outsider’, der 
lukrerer på et offer, finder man både i USA og i 
Danmark, og den er ikke tilfældig. I slutningen af 
1960’erne fandt repræsentanter fra dansk poli-
ti nemlig stor inspiration hos deres amerikanske 
kollegaer (10). Den amerikanske inspiration, og 
cementeringen af ideen om den onde narkotika-
handler, blev kun stærkere fra 1970’erne og frem. 
I 1971 erklærede den amerikanske præsident 
Nixon narkotika som samfundets fjende nummer 
ét. Dette blev startskuddet på ’Krigen mod nar-
ko’ – en global kampagne, anført af USA – hvor 
målet var at styrke bekæmpelsen af handlen med 
illegale rusmidler. Italesættelsen af kontrolindsat-
sen som en ’krig’ betød, at de amerikanske myn-
digheder blev enormt optaget af at identificere 
syndebukke for det stigende narkotikaproblem. 
Mens præsidentparret Ronald og Nancy Reagans 
kampagne ’Just Say No’ fra midten af 1980’erne 
identificerede de stofbrugende amerikanske mid-
delklasseunge som skyldige i nationens narko-
tikaproblem og hævdede, at dette kunne løses, 
hvis blot de unge sagde ’nej’ til stoffer, så er den 
primære årsag til, at ’krigen mod narko’ gennem 
årene fik stor folkelig opbakning, at skylden for 
’vores’ narkotikaproblem i overvejende grad blev 
placeret hos en ekstern ’anden’ – den dæmoni-
serede stofsælger, der hævdes at have påført ’os’ 
ulykke (11). Den onde narkohandler blev den ’ide-
elle fjende’ (12), man kunne føre krig mod. I Dan-
mark har dette tankegods siden 1960’erne ført til 
flere lovstramninger ift. salg af illegale rusmidler, 

og i 2003 til indførelse af en ny narkotikastrategi 
kaldet ’Kampen mod narko’ (13). I USA, England 
og Danmark har medierne og politiet typisk gået 
på jagt efter den forestillede onde narkohandler 
blandt mennesker med etnisk minoritetsbaggrund 
og blandt socioøkonomisk marginaliserede per-
soner, hvilket har bidraget til ideen om, at perso-
ner, som sælger illegale rusmidler, står udenfor 
og i modsætning til mainstream-samfundet (11, 
14, 15).

Mennesker, der sælger illegale rusmidler
Som ovenstående viser, har den moderne ide om 
’pusheren’ og ’narkohandleren’ en lang historie, 
som er formet af forskellige politiske og normative 
projekter. I de senere år har forskere kritiseret 
denne fremstilling af personer, der sælger ille-
gale rusmidler, for at være både forsimplende og 
stigmatiserende. Historien viser, at det, der gør 
en person til en ’narkohandler’, ikke er særegne 
og anderledes karaktertræk ved personen, men 
derimod lovændringer, der kriminaliserer be-
stemte distributionspraksisser. I 1800-tallet var 
England fx i praksis verdens største ’engros-pus-
her’, mens små-pusherne var handelskompagni-
erne, som solgte opium i Kina, og i USA var opium 
en almindelig handelsvare, der blev solgt af læger, 
kræmmere og nogle mennesker med etnisk mi-
noritetsbaggrund. Det er først med reguleringen 
af handlen med opium i 1920’erne, at nogle for-
handlere udgrænses som slemme ’narkohandle-
re’. Hertil kommer, at grænsen mellem brugere 
og sælgere i praksis ofte er udflydende. Mange 
stofsælgere er selv socialt og socio-økonomisk 
marginaliserede (men nogle er også middelklas-
se-personer) (15), og de bruger også ofte selv ille-
gale rusmidler. Mens marginaliserede stofbruge-
re ofte små-sælger for at finansiere eget forbrug 
(16), så er udveksling og små-salg også en del 
af brugerkulturen blandt middelklasse-unge (17). 
Studier har også vist, at en del ellers lovlydige 
voksne, som dyrker cannabis på hobbybasis, ofte 
små-sælger dele af deres overskud (18). Pointen 
er, at stofsalg og stofsælgere – ligesom stofbrug 
og stofbrugere – kommer i mange forskellige for-
mer, og kigger man grundigt efter, så harmonerer 
mange af disse dårligt med pusher-stereotypen. 
Både i udformningen af politikker, i fagpersoners 
arbejde og i forskningsundersøgelser er det der-
for på tide, at vi bevæger os hinsides den forsimp-
lede og dæmoniserende ide om pusheren og nar-
kohandleren og i stedet begynder at bruge mere 
neutrale termer som stofsælgere eller endnu bed-
re: mennesker, der sælger illegale rusmidler. 23
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“Pointen er, 
at stofsalg og 
stofsælgere  
– ligesom stofbrug 
og stofbrugere – 
kommer i mange 
forskellige former,
og kigger man 
grundigt efter, 
så harmonerer 
mange af disse 
dårligt med pusher -
stereotypen.” 25



Debat og viden om unges oplevelser med seksuelt samtykke i forbindelse med 
alkoholberuselse handler ofte om heteroseksuelle relationer. Men det er afgørende 
at inkludere oplevelser og perspektiver fra flere seksualiteter og kønsidentiteter for 

at sikre et dækkende billede af danske unges adfærd og oplevelser i nattelivet. 
AF EVANGELIA KOUSOUNADI KNOUNTSEN

Det er vigtigt  
at inkludere  

LGBT+-personers  
oplevelser, når man 

taler om seksuelt 
samtykke blandt 

unge under  
alkoholberuselse

Evangelia Kousounadi Knountsen er 
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I januar 2022 trådte en ny samtykkelovgivning i 
kraft i Danmark. Ifølge den skal alle parter, der har 
sex med hinanden, have givet samtykke hertil. 

På trods af at den nye lovgivning skabte debat 
omkring samtykke og seksuelle overgreb, er 
der tendens til, at debatten fokuserer på hete-
roseksuelle relationer. Dermed inkluderer man 
ikke de mange oplevelser og perspektiver, som 
kommer fra unge, der er LGBT+-personer, dvs. 
personer, der i køn eller seksualitet tilhører en 
minoritet. Det er vigtigt at inkludere disse 
unge i debatter om seksuelt samtykke, dels 
for at sikre diversitet og dels for at skabe en 
forståelse af repræsentation for disse unge. 
For hvis de ikke er repræsenteret i debatter og 
forskning, så bliver det vanskeligere for dem 
at navigere i seksuelle relationer og samtykke, 
bl.a. på grund af traditionelt kønnede forestil-
linger omkring seksuelle situationer og ople-
velser (1). 

Derudover er det også vigtigt at inkludere  
LGBT+-personer, fordi tidligere forskning indi-
kerer, at de er i øget risiko for at blive udsat for 
seksuelle overgreb (1,2), og at omkring 29 % af 
alle overgreb i Danmark (3) og op til 50 % (4) 
internationalt sker i forbindelse med alkoholbe-
ruselse. Da alkohol spiller en væsentlig rolle i 
mange danske unges liv (5,6), er det væsent-
ligt at kigge på unge LGBT+-personers seksu-
elle oplevelser, når de drikker alkohol.

De unge oplever, at alkohol hjælper dem til 
at slappe mere af i seksuelle relationer
Denne artikel bygger på mit ph.d.-projekt, som 
handler om danske unges forståelse af seksuelt 
samtykke, når de drikker alkohol, og i den for-
bindelse har jeg interviewet 30 unge mellem 19 
og 25 år. Af dem identificerede 19 personer sig 
som ikke-heteroseksuelle og 3 af dem hverken 
som mand eller kvinde. Jeg vil i artiklen bruge 
de køn og pronominer (det personlige stedord, 
man ønsker, der skal bruges om én selv, fx ’de’ i 
stedet for ’han’ eller ’hun’), de har angivet. 

Under interviewet blev de unge spurgt ind til, 
hvilke seksuelle oplevelser de har haft, mens 
de har været beruset. En del af dem fortalte 
om seksuelle oplevelser, hvor alkohol havde 
en positiv indflydelse på, at eventuelle usik-
kerheder omkring sig selv ikke fyldte så me-
get, noget, som Nadja (20år/kvinde/biseksu-
el) kommer ind på: 

”Der var en pige, jeg havde snakket med i lang 
tid. Jeg skrev til hende, om hun ikke skulle være 
mit nytårskys …  så svarede hun: ”Jo, mega ger-
ne”, og så endte vi bare med at kysse, og så var 
hun sådan ”hva, må jeg ikke se dit værelse?”. 
Og så gik vi over på mit værelse og endte med 
at have sex. Det var mega hyggeligt, en skøn 
oplevelse, hvor vi bare grinede og smilede, og 
jeg tror, fordi vi havde fået noget alkohol, så var 
vi ikke bange for vores kroppe.” 

Ifølge Nadja var alkoholberuselsen med til, at 
det var nemmere for både hende og den anden 
pige at slappe af i forhold til deres kroppe. Sam-
tidig virker det til, at de begge to havde lyst til 
både at kysse med hinanden og have sex, hvil-
ket også kan have været med til at bidrage til 
den positive oplevelse. 

Kim (23 år/non-binær/panseksuel – og bruger de/
dem-pronominer) fortæller også om en positiv 
oplevelse, hvor det, at alle parter, der havde sex, 
havde lyst til det, der skulle ske, var med til at 
gøre denne oplevelse god:

”Jeg havde fødselsdag og havde inviteret en fæl-
les veninde [af Kim og deres kæreste]. Vi havde 
joket omkring at have sex i løbet af aftenen. Og 
jo mere vi fik at drikke, jo mere reelle blev de her 
jokes, og så sad vi og snakkede om det til sidst, og 
vi var alle tre rimelig påvirket, og så endte det bare 
med at ske. Vi var alle tre lige meget på, at det 
her skulle ske, og vi har snakket om det bagefter 
og har alle tre haft en god oplevelse med det. Og 
så går jeg egentlig som person rigtig meget op i 
samtykke, så det der med, at vi kunne sidde og 
snakke om det både før og efter … du ved, vi sad 
og snakkede om, hvad vi godt kan lide (seksuelt).”

Ifølge Kim kan alkoholpåvirkningen have været 
med til, at de ender med at have en trekant med 
kæresten og den fælles veninde. Derudover var 
det også en positiv oplevelse, fordi de havde af-
stemt, hvad de godt kunne lide seksuelt på for-
hånd, samtidig med at de også havde haft en snak 
om denne oplevelse med hinanden efterfølgende. 

Alkoholberuselsen kan skabe en følelse af 
ambivalens
På trods af at flere af de unge havde positive op-
levelser med sex og alkohol, var der også andre 
oplevelser, som vækkede en følelse af ambiva-
lens hos de unge. 27
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Henrik (23/mand/homoseksuel) fortæller for ek-
sempel om en gang, han var fuld i byen og be-
sluttede sig for at mødes med en fyr, han havde 
skrevet med over dating-app ’en Grindr:

”Selv om vi var enige om, at vi skulle have sex, 
så var det sådan, ”hvordan skal vi lige komme 
til det, når vi så møder hinanden?” Nu var jeg 
også ret fuld, så jeg tænkte også, at jeg har 
nogen ideer om, hvordan jeg forventer, det skal 
være, og jeg havde slet ikke tænkt over, at det 
nok ikke var hans forventninger. Jeg tror, jeg 
tænkte: ”Vi skal kysse lidt, og så skal vi lægge 
os i en seng og tage noget tøj af”…  jeg an-
kommer, og vi kysser lidt, og så er han egentlig 
ikke så meget til at kysse, og så spørger han, 
om jeg vil have et glas whisky, og så føler jeg, 
at vi skal være sådan lidt på date, og det tror 
jeg ikke var den setting, jeg havde regnet med 
… og jeg tror, jeg får tydeliggjort, at det her var 
ikke det, jeg kom for. Og så kunne jeg også 
bare godt mærke, at den sex, vi havde, var lidt 
unsatisfying på en måde.”

Henrik fortæller om en seksuel oplevelse, som 
var utilfredsstillende, da ham og den fyr, han 
havde sex med, havde forskellige forventnin-
ger til, hvordan situationen skulle udfolde sig. 
Alkoholens rolle i denne fortælling er måske 
ikke lige så tydelig; Henrik indikerer dog, at 
det, at han var beruset, kunne have været en 
medvirkende årsag til, at han og manden, han 
skulle have sex med, ikke ordentligt fik afstemt 
deres individuelle forventninger med hinanden 
til, hvad der skulle ske. 

Storm (25/non-binær/biseksuel – og bruger de/
dem pronomener) fortæller også om en ambi-
valent seksuel oplevelse, der omhandler det 
andet møde med en kvinde, de havde haft sex 
med før til en fest: 

”Jeg var superfuld, og da hun skrev: ”Jeg kom-
mer til din fest senere”, så var jeg sådan, jeg vil-
le gerne kysse med hende, men det var vigtigt 
for mig at vise, hvem jeg var, over for mine ven-
ner og også bare sådan lære mig selv at kende. 
Så det blev hun på en måde lidt genstand for, 
men vi opsøgte jo hinanden, så det var super-
fint. Men hun var så meget fuldere end mig. Og 
vi kyssede, men det føltes også lidt, som om 
at jeg skulle tage mig af hende [fordi hun var 
fuld]. Og der tror jeg, at hele den der idé, jeg 
havde haft (vise, at de er biseksuel), kom til at 

stå lidt i vejen for, at jeg kunne mærke efter. 
Hun var for fuld til, at jeg kunne få mig selv til 
at tage det her videre, og jeg var også for fuld 
til at kunne mærke, hvor min grænse var. Jeg 
tror dog, at fordi vi havde haft sex før, gjorde, 
at det var okay [at have sex igen på trods af, at 
kvinden var fuld], for vi ville begge to have sex 
med hinanden. Vi kom hjem til mig, og vi var 
stadig lidt snalrede, og så havde vi bare det 
mest kejtede sex, hvor det var tydeligt, at ingen 
af os var investeret i hinanden.”

Denne seksuelle oplevelse skaber noget ambi-
valens i Storm, da deres alkoholberuselse, samt 
dét, at de gerne vil synliggøre deres seksualitet 
over for vennerne, kommer lidt til at stå i vejen 
for, at de kan mærke efter, hvad de egentlig har 
lyst til, og hvor deres grænse går. Derudover 
snakker de om, at det, at de har haft sex før, 
gør, at Storm var mere okay med at have sex 
med kvinden igen, på trods af at hun var så fuld.

I nogle tilfælde kan alkohol dog føre til kontroltab
Nogle unge fortalte om seksuelle oplevelser, 
der var præget af et rimelig stort kontroltab; her 
kunne alkohol være medvirkende til dette. Daniel 
(23/mand/homoseksuel) kommer med et eksem-
pel på sådan en seksuel oplevelse med en eks-
kæreste til en fest, efter de var gået fra hinanden: 

”Vi ender med at kysse, og pludselig er vi ude 
på toilettet … vi synes, det er ret fedt, men 
pludselig bliver det ubehageligt, og jeg er nødt 
til at sige stop, og det gør han så ikke til at star-
te med. På det tidspunkt var jeg så fuld, at jeg 
ikke kunne stoppe ham fuldstændig … så det 
var faktisk, pga. vi blev afbrudt af en, der ban-
kede på vinduet, at det stoppede … det var et 
overgreb, fordi jeg havde sagt ja til at gå med 
derind. Men det blev så ubehageligt, og jeg 
havde ikke kontrol over min egen krop, så jeg 
vidste ikke rigtig, hvad der foregik. Og fordi det 
var med den første kæreste, så var jeg sådan 
lidt ’jeg skal nok ikke stoppe det fuldstændigt, 
fordi der er jo stadig et eller andet imellem os 
måske’. Men det var klart alkoholen, der var 
den største faktor.” 

Ifølge Daniel var alkoholpåvirkningen med til at 
gøre, at han ikke føler, han har kontrol over sin 
krop og egne grænser, og ikke kan stoppe sin 
ekskæreste. Oplevelsen skaber ambivalens i 
ham, idet han ikke vil klassificere det som en 
overgreb, da han har givet samtykke til at gå 28
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Foto: Sushil Nash, Unsplash. OBS. Fotoet er udelukkende brugt illustra-
tivt og repræsenterer ikke de konkrete situationer, der beskrives i artiklen. 29
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med ind på toilettet, samtidig med at han allige-
vel oplever hændelsen som ubehagelig. Ud over 
alkoholberuselsen gjorde tankerne omkring dét, 
at han måske havde en chance mere med sin 
ekskæreste, også, at det var endnu sværere for 
ham at stoppe det sex, de var i gang med. 

Alex (25/non-binær/biseksuel) fortæller også 
om en seksuel oplevelse, hvor det, at han var 
meget alkoholberuset gjorde, at han følte, at 
han ikke havde mulighed for at have nogen 
form for kontrol over oplevelsen:

”Jeg havde en bolleven – og så var der en gang, 
hvor jeg var virkelig fuld. Jeg vågnede op hjem-
me hos ham uden noget tøj på. Jeg snakkede 
med ham, og han havde ikke været til fest dagen 
før. Så det var lidt den her gråzone med, at hvis 
jeg har været så fuld, at jeg ikke kan huske, at 
jeg er gået hjem til dig, hvorfor har vi så overho-
vedet lavet noget? Han har ikke været ubehage-
lig på nogen måde, det er bare så grænseover-
skridende, at man ikke kan huske, hvad man har 
lavet, og vågner op i en andens seng.”

Ifølge Alex ligger det ubehagelige i denne op-
levelse i, at han var så fuld, at han ikke kunne 
huske, hvad han har lavet med sin ven. Der-
udover at hans ven har haft sex med ham, på 
trods af at Alex har været i en tilstand, hvor han 
slet ikke har kunnet huske, at han er taget hjem 
til ham. Kontroltabet heri ligger i den manglen-
de erindring om oplevelsen og det, at han ikke 
har haft mulighed for at samtykke. 

Alkoholberuselsens tvetydige rolle
De unge, jeg interviewede, havde en bred vif-
te af seksuelle oplevelser, i forbindelse med at 
de var beruset af alkohol. En del af dem var 
positive, hvor alkoholberuselsen var med til at 
gøre, at de slappede mere af og turde at be-
give sig ud i nogle seksuelle oplevelser. An-
dre oplevelser var dog præget af en følelse af 
ambivalens, hvor de unge havde sværere ved 
at navigere i dem. Her kunne alkohol vanske-
liggøre at kunne mærke efter i forhold til deres 
egne eller andres grænser og i nogle tilfælde 
føre til kontroltab. 

Afslutningsvis er det værd at notere, at disse 
oplevelser var nogle, der gik på tværs af køn 
og seksualitet i min ph.d.-undersøgelse. Dvs. 
at fokus i min artikel har været alkoholberusel-
sens effekt frem for seksualitetens. Men som 

nævnt i starten af min artikel er det dog afgø-
rende at inkludere LGBT+-personer, bl.a. for 
at få en dækkende forståelse af danske unges 
seksuelle oplevelser under alkoholberuselse. 
Derudover er det dog også værd at nævne, at 
min undersøgelse indikerede, at LGBT+-per-
soner også har nogle seksuelle oplevelser 
under alkoholberuselse, som adskiller sig 
fra den heteroseksuelle majoritet af unge. 
Men da der desværre ikke er nok deltagere i 
min undersøgelse til at kunne undersøge dette 
perspektiv nærmere, vil jeg i stedet opfordre 
til, at fremtidig forskning kunne undersøge, 
hvorvidt der er seksuelle oplevelser under al-
koholberuselse, der er mere særpræget for 
LGBT+-unge, hvis disse for eksempel hænger 
sammen med det, at de tilhører en minoritet i 
køn eller seksualitet, og de samfundsmæssige 
udfordringer, der kan komme med det (7).

30

STO
F N

R. 44 / FO
RÅR 2023



Referencer:
(1) de Heer, B., Brown, M., & Cheney, J. 
(2021). Sexual consent and communication 
among the sexual minoritized: The role of 
heteronormative sex education, trauma, and dual 
identities. Feminist criminology, 16(5), 701-721.

(2) Frisch, M., Moseholm, E., Andersson, M., 
Andresen, J. B., & Graugaard, C. (2017). Sex i 
Danmark. Nøglefund fra Projekt SEXUS, 2018.

(3) Heinskou, M. B., Chierff, L. M., Ejbye-Ernst, 
P., Friis, C. B., & Liebst, L. S. (2017). Seksuelle 
krænkelser. København: Det Kriminalpræventive 
Råd, 51-1.

(4) Lorenz, K., & Ullman, S. E. (2016). Alcohol and 
sexual assault victimization: Research findings 
and future directions. Aggression and Violent 
Behavior, 31, 82-94.

(5) Thomsen, M. K. (2022). Kortlægning af homo-
og biseksuelles samt trans-personers levevilkår 
og samfundsdeltagelse.

(6) Tolstrup, J. S., Demant, J., Grønbæk, M., 
Møller, S. P., Pedersen, M. U., & Pisinger, V. 
(2019). Unges alkoholkultur: et bidrag til debatten. 
Vidensråd for Forebyggelse.

(7) Ummak, E., Toplu-Demirtaş, E., & Jessen, R. 
S. (2022). Untangling the relationship between 
internalized heterosexism and psychological 
intimate partner violence perpetration: A 
comparative study of lesbians and bisexual women 
in Turkey and Denmark. Journal of interpersonal 
violence, 37(15-16), NP14337-NP14367.

Biseksuel: Person, som ikke kun er seksuelt eller romantisk orienteret af ét bestemt køn. 

Panseksuel: Betegner en person, som bliver seksuelt tiltrukket af personer af alle køn – eller uanset deres køn (fx 
af personlighed mere end af kønnet). For nogle minder panseksualitet om biseksualitet, men det kommer an på den 
enkeltes definition af sin seksualitet.

Non-binær: En kønsidentitet, som betegner personer, der ikke identificerer sig som mand eller kvinde – de to køn i 
den traditionelle binære kønsforståelse, dvs. et system af to ’enheder’: mand og kvinde – og dermed heller ikke det 
køn, de blev tildelt ved fødslen. Nonbinære kan være en blanding af dem, hverken-eller eller noget helt tredje, men 
det er ret individuelt, hvordan nonbinære oplever deres køn.

LGBT+: homoseksuelle kvinder (L = lesbisk), homoseksuelle mænd (G = gay på engelsk), biseksuelle mennesker 
(B), transpersoner (T) samt andre måder (+), hvorpå man kan have en anden seksuel eller romantisk orientering end 
heteroseksuelle.

Kilde: LGBT+ Danmark (politisk forening for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner etc.) - lgbt.dk
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I en gymnasiekultur, hvor indtag af store mængder alkohol er normen,  
kan det være vanskeligt for ældre elever at skulle være rollemodeller i en 

sundhedsfremmende indsats og opfordre til at drikke mindre. Det viser resultaterne 
af en procesevaluering af ’Gymnasier Fuld af liv’ – en forskningsbaseret indsats, 

der skal få gymnasieelever til at drikke mindre. 

AF VERONICA PISINGER, SOFIE HAVE HOFMANN, JOHANNE AVIAJA ROSING, LAU CASPAR THYGESEN,  
RIKKE KRØLNER OG JANNE SCHURMANN TOLSTRUP 

Det kan være svært  
at være en positiv  
rollemodel som 

ældre gymnasieelev 
for de yngre, når  

det at drikke sig fuld 
er normen
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Forskning viser, at ung til ung-indsatser, hvor 
unge involveres i at forebygge rusmiddelforbrug 
blandt jævnaldrende eller yngre unge, kan mind-
ske forbruget (1, 2). Unge lærer af hinanden, og 
det kan appellere mere at få leveret et budskab 
af en anden ung, som man kan identificere sig 
med, end fra voksne. Unge kan således fungere 
som rollemodeller og være pålidelige afsende-
re på sundhedsfremmende budskaber. Brug af 
rollemodeller anbefales netop som en metode til 
adfærdsændring i de fleste retningslinjer for ud-
vikling af sundhedsfremmende indsatser (3, 4). 
Tidligere procesevalueringer viser, at modta-
gerne generelt oplever ung til ung-indsatser 
positivt. De foretrækker sessioner med unge 
frem for lærerstyrede sessioner, da de bedre 
kan relatere sig til de unge undervisere, og 
vurderer, at de er troværdige informations-
kilder (5). Vi ved derimod mindre om, hvordan 
unge oplever det at påtage sig rollen som rol-
lemodel ved levering af sundhedsfremmende 
indsatser, særligt hvis den sundhedsadfærd, de 
skal forsøge at ændre, er normen.

Ung til ung i ’Gymnasier Fuld af liv’-indsatsen
’Gymnasier Fuld af liv’ er en forskningsbase-
ret indsats, der skal mindske alkoholforbruget 
blandt unge på gymnasier. Indsatsen er udviklet 
af Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens Fuld 
af liv-kampagne og forskere på Statens Institut 
for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Ind-
satsen blev afprøvet på ni gymnasier i skoleåret 
2019-2020. Gymnasier Fuld af liv-indsatsen be-
står af flere elementer, f.eks. etablering og hånd-
hævelse af alkoholpolitik på gymnasiet, der sik-
rer trygge rammer og mindre tilgængelighed af 
alkohol, undervisning af elever og involvering af 
forældre. Flere dele af indsatsen bygger på en 
ung til ung-tilgang, hvor ældre elever skal være 
rollemodeller for de nye elever. På mange gym-
nasier har de et introudvalg, der består af ældre 
elever, der tager imod de nye 1. g-elever, samt 
et festudvalg, hvor eleverne står for at arrangere 

gymnasiefesterne. I Gymnasier Fuld af liv-ind-
satsen bliver eleverne i intro- og festudvalg gen-
nem et halvanden time langt uddannelsesforløb 
klædt på til at arrangere et introforløb for nye 1. 
g’ere og gymnasiefester med mere fokus på fæl-
lesskab og mindre fokus på alkohol (6). Eleverne 
i intro- og festudvalg bliver i undervisningsfor-
løbet gjort opmærksomme på, hvordan de som 
medlem af et socialt udvalg automatisk kommer 
til at fungere som rollemodeller for de øvrige 
elever på gymnasiet. Eleverne, som indgår i in-
tro- og festudvalg, har derfor ikke valgt at skulle 
være rollemodeller for en sundhedsfremmende 
indsats, men vil i kraft af deres naturlige sociale 
position som rollemodel for de øvrige elever bli-
ve udvalgt i indsatsen til at være rollemodel og 
levere dele af indsatsen. Du kan læse mere om 
indsatsen og få adgang til alle materialerne på 
www.gymnasierfuldafliv.dk. 

Som en del af procesevalueringen af Gymnasi-
er Fuld af liv interviewede vi – et hold af forskere 
fra sundhedsvidenskab på Syddansk Universi-
tet – elever fra intro- og festudvalg om deres 
oplevelser med at skulle påtage sig funktionen 
som rollemodel og levere indsatsen. Vi inter-
viewede eleverne i fire fokusgrupper samt i 21 
individuelle interviews med medlemmer fra in-
tro- og festudvalg fra seks ud af de ni deltagen-
de gymnasier i Gymnasier Fuld af liv-indsatsen. 
Interviewene viste, at opgaven med at være rol-
lemodel ikke var lige let for alle og var forbundet 
med en række dilemmaer. 

Rollemodellerne oplevede, at det var svært at 
gå imod normen for alkohol på gymnasiet
Selvom de fleste af eleverne i både intro- og 
festudvalg, som skulle fungere som rollemo-
deller i indsatsen, gav udtryk for, at de støtte-
de budskabet om at drikke mindre og at skabe 
plads til alle – også dem, der ikke drikker eller 
ikke drikker så meget, oplevede en del, at det 
var udfordrende at skulle repræsentere Gymna-
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sier Fuld af liv og gå imod den gældende norm 
for alkohol på gymnasiet. Et medlem af et int-
roudvalg beskriver oplevelsen, da udvalget fik 
præsenteret indsatsen, således:

”Jeg tror bare, når man står så mange unge sam-
men, så er det svært lige at være den eneste, der 
står ud og siger: ’Ej, jeg tror altså, de har ret, lad 
os lige prøve at følge det her’. Det var mere så-
dan noget, hvor man sad og var sådan ’ej, skal vi 
nu det her igen, ej, jeg har altså ikke tænkt mig at 
stå og sige, at de ikke behøver at drikke’” (med-
lem af introudvalg, Gymnasium A).

Særligt i ungdomsårene kan det opleves som 
sårbart at skille sig ud og gå imod normen. 
Nogle elever har oplevet, at andre elever har 
reageret negativt, når de har prøvet aktivt at gå 
imod den etablerede alkoholkultur og opfordre 
til at drikke mindre. En elev fra et introudvalg 
oplevede at blive kaldt for ”taber”, da hun valg-
te ikke at drikke til introfesten, for at være et 
godt eksempel for de nye elever, og forsøgte 
at opmuntre både de nye og ældre elever til at 
huske at drikke vand. Særligt i overgangen til 
en ny social kontekst, som det at starte i gym-
nasiet eller mødet med en ny årgang, kan det 
føles sårbart at skulle gå imod normen og risi-
kere sit fremtidige ry og rygte, som et medlem 
af et introudvalg forklarer:

“Jeg tror bare, teenagers er bange for, hvad folk 
kommer til at synes om en. ’Jeg skal gå her i 3 år 
til eller 2 år til, og hvad kommer folk til at sige om 
mig?’” (medlem af introudvalg, Gymnasium C).

Oplevelserne blandt medlemmerne af introudval-
gene viser, hvor stærk normen om at drikke alko-
hol er på gymnasierne, og hvor vigtigt det føles i 
ungdomsårene at passe ind og blive accepteret.

Rollemodellerne oplever udfordringer med 
at levere sundhedsfremmende budskaber 
om alkohol troværdigt
En del elever oplevede også, at de havde svært 
ved at formidle indsatsens budskab troværdigt. 
Særligt hvis deres egen drikkepraksis ikke var 
i overensstemmelse med indsatsens budskab. 
Som et medlem af et introudvalg siger:

”Det er ikke så ubehageligt igen. Men jeg synes, 
at det er lidt ironisk, fordi nu er jeg selv en person, 
der drikker rigtig meget. Så det er lidt ironisk, at 
jeg sidder og snakker om, hvordan de skal drikke 

mindre” (medlem af introudvalg, Gymnasium H).
Når indsatsens budskaber og værdier ikke 
stemmer overens med elevernes egne holdnin-
ger til alkohol og drikkepraksis, savner de kon-
krete anvisninger til, hvordan de kan repræsen-
tere projektet:

”Jeg tror, der er nogen, der har følt sig meget lidt 
en del af det [Gymnasier Fuld af liv], for hvorfor 
være en del af det, når man personligt har gode 
oplevelser med alkohol og nyder de fester med 
alkohol? Hvorfor så være en repræsentant for no-
get, man ikke nødvendigvis kan stå inde for, uden 
rent faktisk at have en grund til det eller få ordre 
om, hvad er det egentlig jeg skal gøre?” (medlem 
af introudvalg, Gymnasium C).

Selv elever, som ikke oplever samme splittel-
se i forhold til deres egen drikkepraksis eller 
holdninger til alkohol, og som gerne vil støt-
te op om indsatsens budskaber, synes, det er 
svært at levere et budskab om at drikke mindre 
på en overbevisende måde i en gymnasiekul-
tur, hvor det at drikke store mængder alkohol 
er normen. Som et medlem af et introudvalg be-
skriver:

”Jeg synes personligt, at det var svært at skulle 
komme op til dem (de nye 1. g-elever) og blive 
ved med at sige, det der med, ’husk nu og lad 
være med at drikke’ og sådan. Men vi havde rigtig 
meget fokus på det i snakken, men hver gang at 
vi nævnte det, så blev der sådan smågrint. Som 
om, at det ligesom var noget, vi var tvunget til at 
sige” (medlem af introudvalg, Gymnasium G).

Paradoksal situation - når rammerne for fester-
ne ikke støtter op om budskabet i indsatsen
Medlemmer i festudvalg er typisk godt tilfred-
se med, at alkohol er et centralt element i de 
fester, de arrangerer. Som en festudvalgsfor-
mand beskriver:

”Ja altså, unge piger og drenge, som i forve-
jen drikker, er i festudvalget. De fleste melder 
sig ind i festudvalget, fordi de får nogle forde-
le, som blandt andet er, og det er lidt uofficielt, 
men vi har fået lov til i vores festudvalg at drikke 
lidt ekstra eller have noget alkohol i vores rum, 
som vi kunne tage op [til festen]. Så at sætte 
nogle mennesker, som gerne vil have mere al-
kohol, til at prøve at skaffe mindre alkohol til 
alle andre, det fungerer bare ikke” (medlem af 
festudvalg, Gymnasium A). 35
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De var ofte modstandere af at ændre på formatet 
for festerne, da indsatsen kunne opleves som en 
kritik af det arbejde, de allerede udfører, når de 
arrangerer festerne. De var dog samtidig meget 
interesserede i at sikre inklusion og skabe fester, 
hvor alle elever følte sig velkomne, og de var derfor 
åbne for at gentænke aktiviteter og temaer. Nogle 
festudvalgselever oplever det som paradoksalt, at 
de fik til opgave at arrangere gode fester, som for 
dem er ensbetydende med at drikke alkohol, og 
samtidigt arbejde for at ændre alkoholkulturen og 
få de øvrige elever til at drikke mindre. Som en 
festudvalgselev formulerede det:

”Det, vi gør, det er jo at stille alkohol til rådighed 
og stille et miljø til rådighed, hvor man drikker. … 
Jeg synes bare, der er et eller andet paradoksalt 
omkring det. Det der med, at det, vi udbyder, det 
også er det, vi ikke vil have.” (medlem af festud-
valg, Gymnasium F).

Desuden er festudvalgene ofte økonomisk af-
hængige af at sælge alkohol for at kunne finan-
siere festerne, hvilket ligeledes stod i modsæt-
ning til at skulle opfordre de øvrige elever til at 
drikke mindre. 

Rollemodellerne følte, de stod alene med an-
svaret og manglede støtte fra ledelsen
På trods af at Gymnasier Fuld af liv-indsatsen 
består af flere elementer, og ledelsen har ansva-
ret for at sikre de overordnede rammer for alko-
hol på gymnasiet gennem arbejdet med skolens 
alkoholpolitik, beskrev nogle introelever, at der 
gennem indsatsen blev lagt et for stort ansvar på 
dem fx for at sikre, at der ikke opstod drikkepres. 
De savnede, at ledelsen i højere grad havde 
stået for at sætte rammerne for alkohol til de 
sociale arrangementer på gymnasiet. Som et 
medlem af et introudvalg beskriver: 

”(…) jeg kunne godt lide Fuld af liv. Det var et 
fint lille projekt, men jeg var ikke helt enig med 
udførelsen, specielt fordi det gjorde faktisk, at 
kontoret [ledelsen] var lidt mindre opmærksom-
me på det [alkoholforebyggelse], synes jeg, 
end de var sidste år, de var lidt mere blødsød-
ne [i år], for nu skulle vi [medlemmer af introud-
valget] jo allerede have sagt det” (medlem af 
introudvalg, Gymnasium C).
 
Introelevuddannelsen havde givet anledning til 
nye refleksioner og et nyt ansvarsområde, men 
fordi de øvrige elever fra deres årgang ikke hav-

de været igennem samme uddannelsesforløb, 
oplevede flere introelever at stå alene med den-
ne nye viden og opgave. En introelev fortæller, at 
de til introfesten havde fået besked på, at de som 
introelever ikke måtte drikke, men at de øvrige 
2.- og 3. g’ere var meget berusede, da de ankom:

”Det ville være lidt det samme som at tage til en 
hvilken som helst holdsport og så informere den 
ene halvdel ’det skal I gøre’ og så den anden 
halvdel om noget andet” (medlem af introudvalg, 
Gymnasium C).

Flere af introeleverne fortæller også om oplevel-
ser, hvor de andre 2.- og 3. g-elever har presset 1. 
g-eleverne til at drikke, og at det har været vanske-
ligt for dem at håndtere disse situationer. Introele-
verne føler et ansvar over for de nye 1. g-elever, 
men oplever samtidig, at det er en udfordring og 
en (for) stor opgave at skulle irettesætte de øvrige 
jævnaldrende elever for at udøve drikkepres. For 
eksempel fortæller et medlem af et introudvalg:

”Jeg havde flere drenge fra min klasse, der løb rundt 
med shotflasker og var sådan ’hallo tag et shot’, og 
jeg gik også hen til dem og var sådan ’stop’, for 
der var flere putter [1. g’ere], der var kommet hen til 
mig og var sådan ’han presser mig altså’, og så var 
jeg sådan ’det der er ikke okay’” (medlem af intro-
udvalg, Gymnasium A).

Dertil kommer, at det langt fra er alle medlemmer 
af introudvalgene, som føler sig stærke nok til at gå 
imod den etablerede alkoholkultur og konfrontere 
andre elever direkte. Flere medlemmer af intro-
udvalgene efterlyste, at hele gymnasiet gennemgik 
samme uddannelsesforløb, og savnede, at ledel-
sen satte tydelige rammer for alkohols placering i 
skolens sociale aktiviteter. Et medlem af et intro-
udvalg siger f.eks.:

”Jeg tror lidt, der er behov for, at alle på skolen fik at 
vide, hvordan de skulle behandle de nye elever, og 
ikke kun tutorerne [medlemmerne i introudvalget], 
fordi det var meget pres at lægge på os at sørge for, 
at alle opførte sig ordentligt over for de nye” (med-
lem af introudvalg, Gymnasium A).

Hvad kan vi lære af erfaringerne fra ’Gymnasier 
Fuld af liv’?
Erfaringerne fra Gymnasier Fuld af liv viser, at 
medlemmerne af intro- og festudvalg oplevede det 
som et (for) stort ansvar at skulle levere de sund-
hedsfremmende budskaber om at drikke mindre i 36
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en alkoholkultur, hvor det at drikke store mængder 
alkohol er normen, og at de følte sig udsatte i rollen 
som rollemodel i forhold til deres jævnaldrende. I 
fremtidige indsatser, der arbejder med sociale 
normer for alkohol, og hvor man ønsker at be-
nytte sig af en ung til ung-tilgang, bør man der-
for være opmærksomme på, hvilken sårbar po-
sition dette kan stille de unge i, og derfor sikre, at 
ledelsen udstikker tydelige rammer for gymna-
siets alkoholkultur, der er i tråd med indsatsens 
målsætning. Det kan ligeledes være en fordel at 
involvere de øvrige elever på gymnasiet, så det op-
leves som en fælles indsats og ikke som et særligt 
ansvarsområde for en mindre gruppe elever.  
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Kunstnere, journalister og andre i formidlende professioner 
arbejder til daglig med at bringe historier til verden om menne-
sker, samfundet og livet. Men beretninger fra deres personlige 
liv kan også vække refleksion, genkendelighed og genklang 
hos mange. Artikelserien ’Kendte liv’ har fokus på offentligt 
kendte personer, som har det til fælles med hinanden og man-
ge andre, at de på nært hold kender til, hvordan et problema-
tisk forbrug af rusmidler kan påvirke livet. Foto: Ditte Valente/Ritzau Scanpix

KENDTE LIV: INTERVIEW 
MED TIMM VLADIMIR
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”Jeg ville for alt i 
verden ikke være 
far på den samme 

måde, som min 
egen far var”

TV-vært og skuespiller Timm Vladimir har aldrig frygtet, at han  
skulle få alkoholproblemer, ligesom hans far havde. Til gengæld har  

han været bange for, om han kunne finde ud af at være en god far, fordi  
hans egen far havde svigtet. 

TEKST: KARINA LUISE ANDERSEN

Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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Der gik mange år, før tv-vært og skuespiller Timm 
Vladimir satte egentlige spørgsmålstegn ved sin 
fars alkoholforbrug. Da Timm var barn, var det 
hverdag, at faderen ofte havde en øl i hånden. 
Som teenager var det ligefrem fedt, at han og 
hans venner kunne få lov til at sidde og drikke 
og feste i faderens hjem. Men på et tidspunkt går 
det op for Timm Vladimir, at han ikke kan lide, 
hvad der sker.

”Da jeg var 15-16 år, var det pissefedt at hænge 
ud med mine venner hos min far og drikke og ryge 
noget tjald sammen med ham. Der var helt klart 
en periode, hvor jeg nemt kunne have gået i min 
fars fodspor, for mine venner og jeg drak virkelig 
meget i weekenderne. Det var jo det, jeg havde 
lært, og jeg havde set hele min barndom, at det 
er sådan, man gør. Men pludselig kunne jeg bare 
mærke, at det er for ”sumpet”, det her. Det kan jeg 
slet ikke holde ud. Jeg skal videre med mit liv,” 
fortæller Timm Vladimir og fortsætter:

”Jeg vidste godt som barn, at min far drak. Det 
har aldrig været skjult. Men altså, det var jo min 
hverdag. Og min far var det, jeg ville kalde en 
funktionel alkoholiker, så han ravede ikke rundt 
og snøvlede og faldt over ting. Men jeg kan godt 
huske, at når vi fx skulle ud og køre i tog, så 
havde han sådan et lille net med nogle bajere i, 
så han kunne drikke undervejs. Og nogle gange 
lå han på sofaen og var fuld, når vi kom hjem, og 
så blev min mor skide sur på ham. Men jeg un-
drede mig ikke, før jeg selv kunne mærke sidst i 
teenageårene, at det ikke var en livsstil, jeg følte 
mig tilpas i.” 

Børn glatter ud og tager ansvar
Timm Vladimirs forældre blev skilt, da Timm kun 
var 5-6 år. Han så kun sin far i weekenden hver 
14. dag, og han husker ofte weekenderne som 
hyggelige, hvor faderen spillede brætspil med 
sine børn i mange timer hver dag. Men retro-
spektivt ved han også, at der var andre minder 
om en far, der kæmpede med at tage ansvar 
som forælder.

”Dengang arbejdede min far på Carlsberg, hvor 
han bl.a. var med i medarbejderrevyen. Han var 
en meget kunstnerisk og teatralsk anlagt type. 
Min søster og jeg var så med til revyprøverne i 
weekenden, når vi var hos ham. Efter prøverne 
gik han og kollegerne tit på værtshus, og der var 
min søster og jeg med,” fortæller Timm Vladimir 
og fortsætter: 

”Så sad vi der på værtshuset som helt små 
børn, mens min far drak sig i hegnet og begynd-
te at diskutere og råbe og skrige ad folk, og så 
blev han tit smidt ud. Så følte jeg, jeg blev nødt 
til at tage ansvaret på mig og sige, at ”nu må vi 
sgu finde en taxa og komme hjem”. Så der kan 
jeg se, at jeg som barn har taget en hel masse 
ansvar, som jeg ikke har haft godt af. Jeg har tit 
villet glatte ud og ”redde” situationen. Jeg tog 
det ansvar, som min far skulle have taget, selv-
om jeg kun var et lille barn.”

Da nu 54-årige Timm Vladimir fyldte 30 år, be-
sluttede han at holde op med at tage kontakt 
til sin far. Efter et helt liv som vidne til faderens 
alkoholproblemer og manglende ansvar, beslut-
tede han, at han ikke længere skulle være den 
voksne i relationen mellem far og søn.

”Han opførte sig dumt til min 30-års fødselsdag, 
og så tog jeg beslutningen om, at jeg ikke læn-
gere ville være den, der rakte ud og prøvede at 
gøre en hel masse for at forsøge at gøre det hele 
bedre både for ham og for os som far og søn. Jeg 
indså, at jeg ikke kunne ændre ham. Det var ikke 
mit job. Og det var godt for mig ikke at se ham 
så meget. Jeg blev mindre vred og kunne forstå 
ham bedre, når jeg var mere på afstand,” siger 
Timm Vladimir og uddyber: 

”Han var jo kun 19 år, da han blev far, og han 
var bare slet ikke klar til at få børn. Jeg ved ikke, 
hvorfor fanden han valgte at blive far i den alder. 
Men det gik i hvert fald op for mig, at alle menne-
sker gør det bedste, de kan, og det gjorde min far 
også. Men det var bare ikke godt nok.” 

Frygten for at være en dårlig far
Efter årene som teenager, hvor Timm Vladimir 
drak rigtig meget sammen med vennerne, har 
han aldrig siden haft perioder af sit liv, hvor han 
føler, han har drukket for meget alkohol. Han er 
ikke bekymret for, om han kunne risikere at få det 
samme alkoholforbrug som sin far, selvom alko-
hol var en stor del af hans barndom. 

”Jeg kan virkelig godt lide at gå ud at drikke en 
gang imellem, men jeg kunne aldrig blive alkoho-
liker. For selvom jeg har været kraftigt eksponeret 
for alkohol en stor del af mit liv, så har jeg slet ikke 
det der ’misbrugs-gen’ i mig. Det er ikke en del af 
min måde at være på, at alkohol skal være en del 
af hverdagen på så voldsom en måde. Heller ikke 
for min søster. Og det er måske nok, fordi at vi har 
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“Så der kan jeg se,  
at jeg som barn har 
taget en hel masse  
ansvar, som jeg ikke 
har haft godt af.”
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set, hvordan det kan være, og der skal vi ikke hen. 
Det har vi slet ikke hverken lyst til eller trang til,” 
forklarer Timm Vladimir og fortsætter: 

”Til gengæld har jeg været bange for, om jeg kun-
ne finde ud af at være far, fordi jeg jo ikke selv 
har prøvet at have en far, der tog sit ansvar som 
forælder på sig. Jeg ville for alt i verden ikke være 
far på den samme måde, som min egen far var. 
Min far var meget en egotripper. Han kunne ikke 
overskue at have børn. Han havde brug for, at 
det skulle handle om ham. Måske fordi han var 
så ung. Han kunne i hvert fald ikke selv se, hvor 
uansvarligt det var, at han tog os med på værts-
hus eller lod os sidde som teenagere og ryge fede 
sammen med ham. Og selvom min søster og jeg 
altid vidste, at han elskede os, så vidste vi også, 
at hans behov kom først. Og jeg frygtede virkelig, 
om jeg skulle komme til at gentage noget af den 
adfærd. Det var jo den eneste måde at være far 
på, jeg havde oplevet.” 

Timm Vladimir føler dog, at det meste af det, han 
generelt har arvet fra sin far, er gode karakter-
træk, og det sætter han pris på.

”Gudskelov er de dele af min fars personlighed, 
jeg har arvet, for langt det meste positivt, fx 
hans kreativitet og underholdningsgen. Og det 
er bare pisse heldigt, at det kun er det, jeg har 

arvet, og jeg er så glad for det,” siger Timm Vla-
dimir og uddyber:

”Der er heller aldrig nogen, der har sagt til mig, at 
jeg måske ville blive en dårlig far, fordi min egen 
far var det. Men frygten har altid været der, så jeg 
gør mig virkelig umage over for min søn.”

Den voksnes erkendelse af, at noget havde 
været for svært
I relationen til sin søn, som nu er teenager, gør 
Timm Vladimir meget ud af at fortælle sønnen, at 
man gerne må stå ved, at noget er svært, og tale 
med andre om det. For han fik selv først i en høj 
alder begyndt at tale om alt det, der havde været 
virkeligt problematisk i hans barndom. 

”Det har været en kæmpe lettelse for mig at 
begynde i terapi og i det hele taget at tale åbent 
om alle de ting, der er svære. Man lærer sig 
selv meget bedre at kende ved at mærke, hvor-
dan man har det, og det er befriende at kunne 
sætte ord på og snakke med andre, dele og be-
kræfte og afkræfte, sammenligne osv. Det er 
en kompleksitet, der pludselig er kommet ind 
i mit liv, som er virkelig dejlig,” siger Timm Vla-
dimir og fortsætter:

”Men det kræver også, at man er klar til at ac-
ceptere, at der er – eller har været – problemer, 

Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix
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og at det har påvirket én. Derfor er det enormt 
vigtigt for mig at lære min søn, at han gerne må 
fortælle, når han har det svært. Han behøver 
ikke gå alene med det. For det er også det, vi 
mænd ofte lærer af vores fædre eller af hinan-
den, at vi skal kunne klare os selv og tage an-
svar. Vi skal ”æde” vores problemer alene. Men 
heldigvis tror jeg, det er ved at ændre sig, og at 
det bliver mere og mere tilladt for mænd at være 
åbne omkring deres følelser.” 

Timm Vladimir har også prøvet at tale med sin 
mor om alt det, der er sket hjemme hos faderen, 
når hun satte dem af på weekend hver 14. dag. 
Men selvom Timm Vladimir husker sin mor som 
den voksne og ansvarlige forælder i hans barn-
dom, som var den trygge og stabile base for bør-
nene, ved han også, at moderen nok aldrig rigtigt 
har indset, hvor skadeligt det var, at børnene var 
sammen med deres far, når han drak i det om-
fang, han gjorde.

”Hun var jo også pisse ung, da hun fik børn, kun 
sytten år, så da vi var små, har hun jo også haft 
brug for at komme ud og feste med sine venner. 
Så når hun sendte os på weekend, har hun nok 
ikke tænkt så meget over, hvad der mon foregik 
hos min far. Hun har bare haft brug for at sende 
sine børn afsted og få et frirum fra at være vok-
sen og mor og have børn. Det kan jeg da sagtens 
forstå,” siger Timm Vladimir og uddyber:

”Hun har dog nok haft en erkendelse af, at der 
var nogle problemer, for vi fik fx nogle gange 
penge med, fordi hun vidste, at min far ikke hav-
de nogen. Men da jeg blev voksen og sagde til 
hende, at jeg syntes, at min far var alkoholiker, så 
blev hun overrasket. For hende var det også bare 
normalt, at han drak, som han gjorde. Men det er 
heller ikke noget, vi har talt meget om. Og som 
barn fortalte jeg hende ikke alting. For hvad var 
der at fortælle? Der var jo ikke nogen, der hav-
de fortalt mig, at det var forkert, at han drak, 
som han gjorde. Og der var heller ikke nogen, 
der havde lært mig, at det var noget, jeg skul-
le snakke om. Jeg accepterede bare, at det var 
sådan, det var. Også selvom jeg 100 procent kan 
huske, at jeg syntes, det var flovt, ydmygende 
og forfærdeligt, når han var så fuld, og jeg skulle 
sørge for taxa og det hele.” 

Det, der endte med at blive afgørende for, at Timm 
Vladimir begyndte at tage hul på at arbejde med 
sig selv, gå i terapi og tale om tingene, var dels, at 

han blev far, og dels, at det var rigtig svært for ham 
i sit ægteskab at sætte ord på sine følelser og tan-
ker, fx i konfliktsituationer. Hans daværende kone 
foreslog, at han gik i terapi, så han kunne lære at 
mærke sig selv noget mere, selvom han ikke selv 
havde tænkt over, at det var vigtigt at kunne.

”Jeg tænkte: ”Det er sgu da lige meget” eller: 
”Lad os da bare komme videre”. Jeg syntes jo, 
jeg havde det meget godt, sådan helt mandeag-
tigt, ikk? Og jeg kunne godt have gået igennem 
hele livet på den måde, men det var en virkelig 
stærk erkendelse for mig, at jeg havde faktisk 
brug for at kunne dele og sætte ord på, ikke kun 
i terapi, men også at kunne fortælle til mine nær-
meste, hvad jeg tænkte, og hvordan jeg havde 
det. For mig er det at kunne snakke om tinge-
ne også blevet en del af at være forælder, være 
partner, ven, ja, i det hele taget at være voksen 
og tage ansvar.”
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Syv hvide år
ESSAY:

AF MATHILDE WALTER CLARK
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1. 
I syv år drak jeg ikke alkohol. Nu hvor jeg skri-
ver ordene, synes jeg de lyder som en skam-
fuld erklæring fremsat i AA, og ikke i det danske 
samfunds åbne og tolerante forum. Jeg vidste 
ikke at der ville gå syv år, og jeg vidste ikke at 
det sidste jeg drak, et glas hvidvin som udover 
at være billigt både var surt og astringerende og 
lunkent, ville blive det sidste. Beslutningen, som 
ikke var ”en beslutning”, havde intet med vinens 
tarvelighed at gøre, men alt at gøre med en 
mand som jeg havde mødt nogle måneder for-
inden. Ud fra hvad han havde fortalt mig, forstod 
jeg at han opfattede sig selv som ”kompliceret”, 
og at han havde en, ifølge ham selv, sygelig til-
bøjelighed til at danne afhængigheder, alkohol 
var blot én af de mange problematiske substan-
ser som han havde brugt kræfter på at løsrive 
sig fra. I mine ører lød det som noget ud af en 
roman, men da jeg som aftalt cyklede hjem til 
ham senere den aften og gjorde mine til at ville 
kysse ham, trak han sig pludselig væk. Det var 
nyt. Hans problem blev mit problem. Jeg forstod 
at jeg måtte træffe et simpelt valg: manden eller 
vinen. Jeg valgte manden.

2.
Det, der ikke var en beslutning, udviklede sig til 
et eksperiment som strakte sig i mange år efter 
manden var ude af mit liv, en undercover-øvelse 
som ikke var spor undercover. Mere end et eks-
periment: Jeg kunne lide ikke at drikke. Aldrig 
mere vågne træt med en diffus plet i hjernen. En 
fornemmelse af en tåge der lidt efter lidt lettede 
fra en eng og blotlagde et landskab som jeg ikke 
anede eksisterede. Beruselsen ved ikke at be-
høve at drikke var en åbenbaring på linje med 
det øjeblik hvor det gik op for mig at jeg ikke 
behøvede at sidde og stikke i de obligatoriske 
to skiver kød som jeg, i kantinen på det rekla-
mebureau jeg dengang arbejdede på, pligttro 
halede over på tallerkenen hver dag, men at 
jeg var fri til at udfylde pladsen med nogle af 
de farvestrålende og nærende retter som stod 
ved siden af. 
 Det var såre enkelt. Jeg behøvede ikke 
at drikke alkohol, ligesom jeg ikke behøvede at 
spise kødet, og begge dele var forbundet med 
en berusende følelse af frihed til noget andet. 

3.
Jeg vågnede klokken fem, klar som en bjæl-
de, og skulle først møde på reklamebureauet 
klokken halv ti. Jeg var tredive år og pludselig 

– pludselig! – i gang med min første roman, uden 
at vide at jeg var i gang med min første roman. 
Måske berusede jeg mig for en tid på Baudelairesk 
vis i dyden. Måske romantiserede jeg tilstanden. 
Der gives ikke noget mere kedeligt end folk der for-
søger at hverve proselytter til deres foretrukne rus-
middel, det være sig bøffer eller børn eller rødvin, 
eller som i mit tilfælde den laserskarpe fornemmel-
se som jeg stadig ser for mig som to stregtegninger 
af en menneskeform (der for eksempel kunne være 
min egen), to omrids, der går fra at ligge forskudt til 
fuldstændigt at overlappe. Ordet: kongruens. 
 På et tidspunkt var oplevelsen ikke læn-
gere ny. Og så talte jeg ikke mere om det. 

4. 
Ikke at drikke alkohol, fandt jeg ud af, er noget af det 
mest destabiliserende, man kan foretage sig (eller 
rettere ikke foretage sig) i sociale sammenhænge. 
Her i landet hører alkohol til socialt samvær som 
tænder i en mund. Indtil vi har drukket et glas eller 
to, er vi prisgivet et akavet ingenmandsland som 
det gælder om at slippe helskindet igennem. Det 
var dét land jeg var gået undercover i, dvs. fuldt 
overcover. Efterhånden lærte jeg at genkende ”de 
andre” tværs gennem receptionslokalerne og til de 
festmiddage hvor folk, der ofte ikke kender hinan-
den, bliver henvist til høflig samtale ved runde eller 
aflange borde. De kloge blandt vanddrikkerne lod 
deres bordherrer og -damer skænke vin op i glas-
sene foran sig og løftede dem pligtskyldigt til skål 
uden at drikke en dråbe, udførte bevægelserne 
men ikke handlingen. Men jeg er desværre både 
stædig og krigerisk af gemyt, og så ingen grund til 
at skjule noget som jeg ikke skammede mig over, 
blot for at beskytte andres sarte følelser, så når 
de velmenende bordherrer havde overstået deres 
indledende snak om kødets fortræffeligheder hos 
Slagter Friis og Slagter Lund og Slagter Broe, og 
én af dem rakte ud efter flasken på bordet for at 
fylde mit glas, holdt jeg uden blusel to fingre over 
med et høfligt nej tak.

5. 
Som den tjekkiske præsident, Milós Zeman, ud-
brød til skål da han for nogle år tilbage skulle 
uddele en pris i en vinkonkurrence: ”Død over af-
holdsfolk og vegetarer”. (Som et bevis på ånden af 
højere civilisation er han og elleve andre mænd i 
sorte jakkesæt fotograferet med deres guldstemp-
lede diplomer). Bortset fra den brutale indpakning 
er jeg sikker på at hans synspunkt deles af et bredt 
udsnit af danske bordherrer og festgængere m/k. 
I den lige så civiliserede scenografi af tallerkener, 
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knive og gafler og vigtigst af alt: Glasset som 
skulle være fyldt, men åbenbart ikke med vin, 
blev samtalen nagelfast indledt med et tilsy-
neladende nysgerrigt, tilsyneladende uskyldigt 
hvorfor. Som nogle af os der ikke har børn, vil 
vide, er der visse ting man må opfinde svar på, 
simpelthen fordi hvorfor ikke vil blive opfattet 
som en form for kætteri, en provokerende frem-
turen ligefrem. 
 Jeg kendte dramaturgien med alle 
dens traurige stoppesteder til bevidstløshed. De 
skødesløse henvisninger til Hitler, der berømt 
hverken drak og eller spiste kød, men aldrig 
for eksempel Gandhi, der lige så berømt hver-
ken drak eller spiste kød. Hvervekampagnerne, 
forsøgene fra bordherrernes side på at nøde, 
friste og lokke, for at få mig til at give efter for 
en utvivlsomt stærk, men undertrykt impuls til 
rødvin og bøffer, for det må da bero på en mis-
forstået og uhensigtsmæssig ”selvkontrol” ikke 
at ville hengive sig til præcis samme rus som 
de selv sværgede til. ”Livsnyderen” og livsnyde-
rens modsætning. Den gennemgående idé om 
en mangel og ikke en fylde. Forsøgene fra min 
side på at gøre dem det begribeligt at det var 
lige så lidt indlysende for mig at længes efter 
alkohol og bøffer som at gå ind i Guccibutikken 
eller Hermesbutikken (og hvad de ellers hedder, 
butikkerne der primært henvender sig til kine-
siske krydstogtturister), lige så lidt ”lokkende”, 
at det simpelthen var et stykke af Københavns 
territorium der ikke vedrørte mig.
 I denne ørken af samtaler opdage-
de jeg at den eneste acceptable afslutning på 
emnet var dunkle antydninger til ”et problem”. I 
længden bliver det et trættende udgangspunkt 
for samtale at den ene mener at sidde inde med 
facit for den andens livsvalg, og det var herom-
kring jeg vekslede trætte blikke med de andre 
og klogere kættere der udførte deres diskrete 
pantomimespil med fyldte glas …

6.
Hvis en ædruelig middagsgæst, receptions- el-
ler festgænger virker som en irritation for fæl-
lesskabet, en sten i skoen, en rød klud, er en 
forfatter der ikke drikker, en direkte uhyrlighed.
 Da jeg udkom med min første roman, 
skrevet i de tidlige morgener under indtag af 
gunpowderte fra Kina og Ceylonte, blev jeg som 
én ud af to danske debutanter inviteret op til 
et ugelangt seminar for debuterende forfattere 
fra hele Norden på den svenske forfatterskole 
Biskops Arnö. Her havde jeg én af de første 

aftener en diskussion med en færøsk digter. 
Kunne man blive en stor forfatter uden alkohol? 
Min færøske kollega, som drak sin øl af flasken, 
tvivlede stærkt på det. Hans egne digte var 
gode, fulde af en patos som var fremmed, må-
ske endda pinlig, for nyere dansk lyrik, men som 
jeg syntes var forfriskende. Jeg skal ikke kunne 
sige hvad han og hans digte eventuelt skyldte 
alkoholen, om noget, det var en mere teoretisk 
diskussion, selvom udgangspunktet som sæd-
vanligt var mig og mit formastelige vanddrikkeri. 
Der var nok af eksempler fra litteraturhistorien 
til at støtte hans pointe. Forfattere nøjes ikke 
med at drikke, de går all in og bliver alkoholi-
kere. Marguerite Duras kunne i sin storhedstid 
drikke otte liter Bordeaux før hun besvimede, 
Elizabeth Bishop kunne, når hun havde tømt 
barskabet, finde på at drikke af parfumeflasken, 
og Fitzgerald plejede at introducere sig selv: ”F. 
Scott Fitzgerald, den kendte alkoholiker”. Da 
folk troede at Jean Rhys, også kaldet ”skyts-
englen for alkoholiske forfattere”, for længst var 
død, viste hun sig at have ligget en to-tre årtier 
i sin seng og drukket billig vin og skriblet noget 
ned på sedler, som hobede sig op i plastikposer 
under sengen, som en dag blev til mestervær-
ket Wide Sargasso Sea. Osv. osv. (Jeg nægter 
at nævne forfatter-dranker-klicheen over dem 
alle: Hemingway). Imens de drak sig mere eller 
mindre spektakulært ihjel, var færingens pointe, 
klemte de udødelig litteratur ud.
 P.O. Enquist kaldte ligefrem alkoholis-
men en ”arbejdssygdom” i et interview i Infor-
mation forbindelse med hans erindringsroman, 
Et andet liv, som blandt andet handlede om det 
alkoholmisbrug han nitten år forinden havde lagt 
bag sig. En hel genre for sig: Erindringsbøger af 
tørlagte forfattere. Enquist sagde at han havde 
svært ved at skrive i lange perioder. Journali-
sten spurgte ham om det var fordi forventnings-
presset, med Enquists ord fra bogen, lå ”som 
en sæk med sten”. ”Frem for alt skyldes det at 
jeg forsøger at skrive,” sagde Enquist, ”men det 
bliver dårligt. Det går ikke, og jeg slipper ikke 
noget dårligt fra mig, og så sidder man der.”
 Så sidder man der. Thomas Mann sag-
de berømt at en forfatter er ”én for hvem det er 
mere vanskeligt at skrive end for andre menne-
sker”. En forfatter er én der store dele af tiden 
sidder dér. På en masterclass i forfatterforenin-
gen i København for nogle år tilbage fortalte 
Linn Ullmann om de drøje dage med at stå op 
hver morgen og udholde det faktum at man ikke 
kan skrive. Hver morgen at stå op til samme yd-
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mygende cirkus, siddende i et værelse for sig 
selv. Lutter stirren ud i luften og dårlige sætnin-
ger. Hun citerede sin mand, som også er forfat-
ter, for at proklamere en aften over middagsma-
den: ”Jeg bliver mobbet af mit arbejde!”
 Så vidt jeg ved udholder Linn Ullmann 
og hendes mand den daglige mobning uden al-
kohol. Det er ikke til at sige hvilke bøger de ville 
skrive, hvis de drak. Det er et simpelt faktum 
at der findes mange alkoholikere blandt Nobel-
pristagerne i litteratur, og at der findes endnu 
flere alkoholikere som ikke er Nobelpristagere. 
Det blev aldrig helt klart på Biskops Arnö om 
min kollega mente at alkoholismen var tilfældig 
eller en forudsætning, om der i dét der driver 
nogle mennesker til at skrive, også findes no-
get der kan drive dem ud i alkoholisme, og som 
kan forklare den store andel af alkoholikere 
blandt de velskrivende – eller om det var selve 
alkoholen som på magisk vis fik folk til at skrive 
stor litteratur. Før vi nåede så langt i diskussi-
onen, havde Fader Alkohol trukket sin discipel 
ind i sit tågerige ...

Men jeg måtte give den færøske digter at alko-
hol-historierne er mere rock’n’roll end dem som 
der for eksempel går om afholdsmanden, ve-
getaren og Nobelpristageren J.M. Coetzee, en 
litteraturens grå embedsmand som imellem cy-
kelturene og bønneretterne og undervisningen 
på universitetet sætter sig til skrivebordet mor-
gen efter morgen, syv dage om ugen, og klem-
mer mesterværker ud. Ikke noget med at pisse i 
pejse. Ikke noget med at skyde sig en kugle for 
panden med et oversavet jagtgevær, men det 
langtrukne, møjsommelige arbejde med at skri-
ve bøger og blive gammel. Eller Jorge Luis Bor-
ges hvis foretrukne stof, udover biblioteker og te 
af tynde porcelænskopper, var myntepastiller. 
 ”Jeg prøvede meskalin og kokain i min 
ungdom,” sagde han i portrætbogen El Palabri-
sta af Esteban Peicovich, ”men jeg skiftede øje-
blikkeligt til myntepastiller som var mere stimule-
rende.” Han var ikke interesseret i stoffer, hvis de 
gav den samme effekt som alkohol. ”En dranker 
er åbenlyst latterlig,” sagde han. ”Jeg har været 
fuld flere gange, og jeg husker dem som ræd-
selsfulde oplevelser for mig og alle andre.”

7.
Sådan gik der syv år. Undervejs mødte jeg en 
mand, han drak vin, jeg drak vand, og ingen af 
os mente den anden havde noget at skamme 
sig over. Vi var flyttet sammen da vi en dag lidt 

hovedkuls besluttede at køre til Paris. Vi ankom 
halvsent, ravende sultne, og fandt ind på en lil-
le familiedrevet bistro med røvballegardiner og 
rullede linnedsduge. Til maden bestilte han et 
glas rosé, og jeg vand med brus (også kaldet 
munkechampagne). Drikkevarerne kom ind. Jeg 
kan stadig se vinen for mig, af den mest utrolige 
farve, som pæoner i juni eller dahlia i oktober, 
skænket i et rummeligt, tulipanformet glas som 
var mat af dug. ”Må jeg smage din vin?” spurgte 
jeg, og min kæreste rakte mig glasset. 

Mathilde Walter Clark (f.1970) har ud-
givet både romaner, noveller, essays 
og dramatik og modtaget flere priser 
og legater for sit forfatterskab. Hun har 
desuden en magistergrad i dansk og 
filosofi fra Roskilde Universitet og New 
York University. Gennembrudsroma-
nen ’Lone Star’ blev præmieret af Sta-
tens Kunstfond i 2018 og nomineret til 
DR’s Romanpris i 2019. I 2006 modtog 
hun Carlsbergfondets pris som Årets 
Fund i 2006, samme år fik hun Statens 
Kunstfonds treårige arbejdslegat, og i 
2020 fik hun Jan Sonnergaards Min-
delegat for hele sit forfatterskab. Hen-
des seneste udgivelser er ’Huset uden 
ende’ fra 2020 og ’Samlede historier’ 
fra 2022, hvor alle hendes noveller er 
samlet i ét bind.



På afd. M på Psykiatrisk Center Sct. Hans har patienter, som både har psykisk lidelse 
og rusmiddelproblemer – også kaldet dobbeltdiagnose – haft mulighed for at gå på 

forfatterskole efter endt behandling. Erfaringerne viser, at skolen giver en følelse af at 
høre til, en god hverdag og håb og mod på fremtiden.  

AF SIDSEL BUSCH OG JAKOB B. PREISLER

På Psykiatrisk 
 Center Sct. Hans kan 

mennesker med  
dobbeltdiagnose 

blive udskrevet til et 
litteraturfællesskab  

Jakob B. Preisler er psykoterapeut på et 
socialpsykiatrisk botilbud. Han er tilknyttet 
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser 
som medundersøger med egne 
dobbeltdiagnoseerfaringer.

Sidsel Busch er antropolog, ph.d. og 
projektleder hos Kompetencecenter for 
Dobbeltdiagnoser

48



I et samarbejdsprojekt mellem afd. M på Psyki-
atrisk Center Sct. Hans i Region Hovedstadens 
Psykiatri og ’Forfatterskolen PS! Skolen for Lit-
teratur og Mental Sundhed’ (herefter forkortet 
FPS) er mennesker med en dobbeltdiagnose 
blevet tilbudt at deltage i en skrivegruppe på 
afd. M, mens de var indlagt. Underviserne i skri-
vegruppen har været de skønlitterære forfattere 
Sofie Kragh-Müller og Nore Kornø Rasmussen. 
I STOF nr. 31 kunne man læse i en artikel, hvad 
skrivegruppen kom til at betyde for patienterne, 
bl.a. om skrivningens positive indvirkning på 
symptomer, psykisk trivsel og trang (find artik-
len på www.rusmiddelforskning.dk/stof under 
’Alle STOF-blade og artikler’). I projektet fik pa-
tienterne også tilbudt at fortsætte forløbet med 
skrivning på FPS, når de blev udskrevet. Sam-
arbejdsprojektet mellem afd. M og FPS handler 
nemlig både om at have en skrivegruppe som 
en del af den specialiserede psykiatriske dob-
beltdiagnosebehandling og om at styrke bro-
bygningen mellem behandling og hverdag og 
bidrage til social inklusion. 

FPS er en civilsamfundsorganisation, der ligger 
i København, og som henvender sig specifikt til 
psykisk sårbare, men den er ikke tilknyttet psy-
kiatrien. På skolen betaler eleven selv for un-
dervisningen. Hvis eleven ikke selv har midler, 
så går kommunen ind og dækker udgiften.  Man 
bliver optaget på skolen på baggrund af sin in-
teresse for litteratur. I projektperioden (august 
2019 - december 2020 + marts 21 - december 
21) har undervisningen været gratis for patien-
terne fra afd. M. Tilbuddet om at starte på sko-
len efter endt behandling har kunnet benyttes af 
alle patienter fra afdelingen, hvis de havde lyst, 
og har været et led i afdelingens arbejde med at 
bygge bro mellem indlæggelse og hverdagsliv. 
Denne artikel er baseret på en erfaringsopsam-
ling af den brobyggende indsats i samarbejds-
projektet mellem afd. M og FPS. Erfaringsop-
samlingen er lavet hos Kompetencecenter for 
Dobbeltdiagnoser, hvor vi som hhv. antropolog 
og medundersøger med egne dobbeltdiagnose-
erfaringer har interviewet seks tidligere patien-
ter fra afd. M, der i dag er elever på FPS. Vi har 
også deltaget i skriveundervisning på skolen og 
i oplæsningsdage og talt med medarbejdere på 
afd. M og FPS om hensigter og formål med at 
bygge bro imellem de to. 

Overgangen fra indlagt til udskrevet er svær, men 
også et momentum for, at noget nyt kan ske
I vores interviews med de tidligere patienter og 
nuværende elever hos FPS fortalte de, hvor 
svært det kan være at vende tilbage til hverda-
gen efter langvarige indlæggelser i psykiatrien, 
som de alle har erfaringer med. At blive udskre-
vet betyder ikke, at man er ”fiks og færdig” eller 
”på toppen”, sagde de, og de har ofte følt sig på 
usikker grund: 

”Det er en sårbar overgang.”. 

”Man vakler og har svært ved at finde fodfæste.” 

I elevernes erfaringer med overgangen fra indlagt 
til udskrevet er spørgsmålet om, hvordan man får 
mening og indhold i hverdagen, centralt. Elever-
ne har mange gange oplevet at blive udskrevet til 
nogle ugentlige samtaler med fagpersoner, der 
fortsætter behandlingen og hjælper dem med at 
holde styr på recepter og klare praktiske ting i 
hverdagen. Det kan godt være, at man har rigtig 
meget brug for disse ting, siger de, ”men det er 
ikke nok til at fylde en dagligdag”, som en elev for-
mulerede det, og eleverne har ofte savnet et sted 
at gå hen i løbet af dagen, hvor der sker noget.  

Samtidig er det gennemgående i interviewene, 
at eleverne i tiden umiddelbart efter indlæggel-
sen på afd. M, der i reglen varer tre måneder og 
favner både psykiske lidelser og problemer med 
rusmidler, har en lyst til, at der skal ske noget 
nyt i livet. Det er det momentum, som eleven, vi 
kalder Signe, ville udnytte. 

”Jeg smeder, mens jernet er varmt”, sagde hun 
ofte i ugerne op til sin udskrivelse og henviste 
bl.a. til, at hun var tilmeldt både et skrivekursus 
og et læsehold på FPS. Dagen inden Signes ud-
skrivelse spurgte en af artiklens forfattere hende, 
hvad det betød at skulle starte på skolen. 

”Jeg kan se et liv, når jeg bliver udskrevet i mor-
gen,” sagde hun smilende. 

”Jeg har håb for at få et rigtigt liv. For at få en 
hverdag, der er noget ved.” 

En måned senere talte vi med Signe igen. Hun 
var faldet godt til på skolen og var glad for at 
være en del af hverdagen derinde. Det stod 
også klart, at Signe – og de øvrige elever, vi har 
talt med – ikke selv ville have taget initiativ til at  49
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starte på FPS, når først de var udskrevet. Ifølge 
eleverne var det afgørende, at de blev introdu-
ceret til skriveundervisningen, mens de var ind-
lagt, og havde haft mulighed for at besøge skolen 
sammen med en af personalet. De fremhævede 
også vigtigheden af, at opholdet på FPS blev 
arrangeret under indlæggelsen, og at der hav-
de været kendte ansigter fra afdelingens skrive-
gruppe – bl.a. underviserne – da de startede på 
skolen. Som Signe bl.a. sagde:  

”Hvis jeg bare havde set et opslag om skolen, var 
der ikke en snemandschance i helvede for, at jeg 
ville dukke op. Det ville jeg slet ikke have modet 
og overskuddet til.” 

Et skrivende fællesskab med plads til den 
enkelte
Undervisningen på FPS foregår på hold to dage 
ugentligt. Undervisningen begynder som regel 
med nogle minutters nonstop-skrivning (hvor 
man ikke må løfte pennen fra papiret, men 
bare skal skrive det, der kommer), efterfulgt af 
forskellige andre skriveøvelser. Eleverne læ-
ser også nogle af de tekster højt, de skriver i 
undervisningen, og underviseren og de andre 
elever kommenterer på teksterne. Undervis-
ningen er et rum for improvisation, et skaben-
de rum, og der er ingen faste standarder for, 
hvordan man skriver en god tekst – men det 
er god tone at skrive i hånden. Torsdag mødes 
Skriv&Læs-gruppen i skolens lille bibliotek, og 
fredag holder skolen åben skrivesalon, hvor 

tidligere og nuværende elever kan skrive i fred 
og ro eller mødes i mindre tekstlæsnings- og 
feedbackgrupper. Eleverne kan sive ind og ud 
af undervisningen/grupperne, hvis nogen skulle 
have brug for en pause, men det er sjældent, at 
nogen benytter sig af det.  

Når man taler med eleverne, fremgår det meget 
tydeligt, at de oplever skolen som et tryg og rart 
rum, hvor de føler sig godt tilpas og inkluderet. 
Den vigtigste grund til det er ifølge eleverne, at 
der er plads til det smertefulde og sårbarheden i 
deres hverdag, uden at fokus er på det. 

”Der er noget forløsende ved, at underviserne 
først og fremmest er skolet i skrivekunst, og rent 
menneskeligt er de så også gode til at adressere 
den her sårbarhed, der kan være”, som en elev 
forklarede det. 

Selvom eleverne ofte skildrer svære følelser og 
udfordringer i de tekster, de skriver, er fokus i 
undervisningen faglig. Underviserne er interes-
serede i den tekst, der bliver skrevet, og tager 
ikke synderlig notits af det personlige indhold. 
Underviserne kommenterer på teksterne og tit på 
enkelte sætningers potentiale i en litterær sam-
menhæng. Det er gennemgående i interviewe-
ne med eleverne, at det faglige fokus på skolen 
er med til at skabe et frirum, hvor sårbarhed, 
dobbeltdiagnose, medicin og andre forskellig-
hedsmarkører træder i baggrunden og giver 
plads til mennesket. Eleverne mente imidlertid, 

Kunstner Naja Nielsen har illustreret elevernes tekster, 
følelser og tanker til én af skolens elevantologier
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at det var vigtigt at gøre klart for læseren af den-
ne fagartikel, at pausen fra rollen som syg ikke 
er den eneste grund til at gå på skolen. Eleverne 
kommer på grund af deres interesse for litteratur 
og skrivning, og fordi underviserne er inspireren-
de. Eleverne nævnte også, at skolens faglige ak-
tiviteter giver dem energi og et rigere liv. 

”Jeg bliver glad i låget og får sparket noget energi 
ind i systemet.”

”Det betyder, at jeg har noget, som betyder no-
get, og som rent faktisk interesserer mig. Noget 
at næres ved.” 

”Det er et fristed, men man kommer ikke bare for 
at få et pusterum. Jeg kommer for at blive inspi-
reret og lære noget og være driftig og blive bedre 
til at skrive. Og igen – få det der indhold i livet.” 

En naturlig vej til bedring
Når eleverne på FPS fortæller om deres erfa-
ringer med skolen, står glæden ved at udvikle 
og fordybe sig i den fælles interesse for litte-
ratur og skrivning centralt, som beskrevet i 
foregående. En anden ting, der er gennemgå-
ende i deres erfaringer med skolen, er, at det 
at være elev også har skabt ændringer andre 
steder i deres liv. Der ser ud til at være en 
række sideeffekter ved at gå på skolen, som 
rækker ud over skolens faglige aktiviteter og 
indvirker positivt på deres liv mere generelt. 
Eleverne beskriver det at have noget at stå op 

til, på grund af skolen, som et holdepunkt i de-
res liv, der hjælper dem med at skabe struktur i 
hverdagen. Efter de er startet på skolen, er det 
heller ikke længere så svært at komme ud ad 
døren og fx få klaret indkøb. Det er også blevet 
lettere at tale med andre mennesker, fordi de 
kan fortælle om de faglige aktiviteter, de del-
tager i på skolen, og ikke længere behøver at 
være bange for, at de ikke har noget at sige.  

”Det spreder sig som ringe i vandet”, som en elev 
sagde, og en anden: 
”Den skole gør så meget på så mange måder.”

Når vi talte med eleverne, spurgte vi bl.a. om, 
hvordan deres liv ville have set ud, hvis de ikke 
var startet på skolen efter udskrivelsen fra Sct. 
Hans. Eleven Signe, som vi har mødt tidligere i 
denne artikel, kom ind på det, da vi et års tid efter 
hendes udskrivelse fra afd. M mødtes til skolens 
sommerfest. Hun startede med at sige: 

”Jeg tror ikke, der var gået ret lang tid, før jeg var 
begyndt at drikke igen.” 

Og forklarede derpå: 

”Det er så voldsomt at komme hjem til ingenting. 
Det er så håbløst. Du står op til ingenting og venter 
bare på, at du skal i seng.” 

Hun tog en dyb indånding, som for at understrege 
alvoren: 51
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”Du skal have en god grund til at være clean og 
ædru.” 

Ligesom Signe var der flere af eleverne, der be-
skrev, at skolen beskytter dem mod ”at falde i” og 
”mod tilbagefald”. 

”Den skole redder vores røv,” sagde en af eleverne. 

Eleverne fortæller os, at de ikke oplever deres 
forudgående indlæggelse og behandling på Sct. 
Hans som afgørende for, at det kan lade sig gøre 
for dem at gå på skolen. Dvs. de ser ikke tiden 
på Sct. Hans som et radikalt skifte – et såkaldt 
vendepunkt – i deres liv. Det ser heller ikke ud, 
som om det er skolen alene, der skaber et ven-
depunkt. Snarere beskriver eleverne den bed-
ring, de oplever, som noget, der vokser naturligt 
frem, når de har været elever på skolen i en pe-
riode. Dvs. at tiden på Sct. Hans oplever de som 
en trædesten til den bedring, som deres tid som 
elever på FPS understøtter, samtidig med at den 
bygger bro til en ny hverdag.  

Eksistentiel berettigelse 
Når vi talte med eleverne, dukkede der ofte te-
maer op, der handler om en følelse af ikke at 
høre til i samfundet. Det handler bl.a. om at bli-
ve bedømt og vurderet negativt, om skam og 
om en følelse af at være forkert og uværdig til at 
være til. Men hvad vi også bemærkede i inter-
viewene, var, at fællesskabet på skolen giver et 
modspil til elevernes følelse af forkerthed, fordi 
de oplever at høre til på skolen, at ’passe ind’, 
som de ofte kaldte det. 

”Det er sgu et af de eneste steder, jeg nogen-
sinde har oplevet, at jeg passer ind,” sagde  
en elev. 

”Skolen giver mig følelsen af, at jeg har lov  
til at være til – uden at sige undskyld,” sagde  
en anden. 

En af grundene til at føle sig fremmedgjort, som 
flere elever nævner, har at gøre med sprogliggørel-
sen af det, der foregår i en, når man er alvorligt syg. 
I social- og sundhedsvæsenet er eleverne vant til 
at være omgivet af stakkevis af dokumenter, der 
beskriver deres tilstand. De har en oplevelse af, at 
alt, hvad de foretager sig, bliver noteret og analyse-
ret. Dog oplever eleverne, at ”journalsproget”, som 
flere kaldte det, er koldt og ikke beskriver deres op-
levelser og erfaringer på en dækkende måde. På 

FPS er der til gengæld mulighed for at tænke over 
de måder, man bruger sproget og ordene på, siger 
de. I undervisningen er det fx ikke givet på forhånd, 
at deres erfaringer med rusmidler er et ’misbrug’, 
eller at de har det dårligt, fordi de er ’psykotiske ’.  
Eleverne værdsætter et mere nænsomt og po-
etisk sprog til at beskrive deres indre liv, ligesom 
de peger på, at det føles godt at beskrive ting, de 
kæmper med, med almindelige hverdagsord, bl.a. 
fordi det berettiger de måder, de selv foretrækker at 
beskrive deres problemer på.
Afslutningsvis er det vigtigt at nævne, at eleverne 
gav udtryk for, at skolen giver dem håb og mod 
på fremtiden. Et eksempel er en elev, som hav-
de oplevelsen af netop at være kommet ”rigtig i 
gang” på skolen, som han selv kaldte det, da vi 
talte med ham. Som han sagde:

”Måske går det alligevel. Måske kan jeg komme 
ud af det her skide system. Måske er der alligevel 
en plads til mig.”
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Gennem de seneste år har rusmiddelbehandlingssteder til unge i Aarhus, 
København og Odense set flere og flere unge helt ned til 13-14-årsalderen 

med et problematisk brug af illegal receptpligtig medicin som for eksempel 
Tramadol og Xanax. Det er særdeles bekymrende, og p.t. er der ikke 
tilstrækkelig viden eller behandlingsmuligheder til denne målgruppe. 

AF JANNIE LANGBALLE BLENSTRUP PEDERSEN, METTE CLAUSEN,  
TORBEN VANGSTED, JAKOB ØRNBERG OG SUSANNE PIHL HANSEN

Når unge helt  
ned til 13 år bruger  

illegal receptpligtig 
medicin, kræver det 

noget andet af  
behandlingsindsatsen, 

end der tilbydes nu
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Olivia startede med at ryge hash, da hun var 14 
år, og kunne godt lide rusen og den måde, som 
hashen lukkede ned for tanker og uro på. Efter 
kort tid begyndte Olivia dog at få dårlige reaktio-
ner på hashen. ”Heldigvis” havde ham, der ple-
jede at skaffe hash, også meget andet at byde 
på, bl.a. piller i blisterpakninger – og de virkede 
faktisk også meget bedre på tankemylder og uro. 
Pillerne hed Tramadol og Xanax.

Med hjælp fra skolen og PPR var Olivia ellers ble-
vet henvist til udredning for opmærksomhedsfor-
styrrelse i børne- og ungdomspsykiatrien, og der 
var ifølge Olivia ’laaaaang ventetid’ … og tålmo-
dighed var ikke lige hendes stærkeste side. Og 
pillerne – eller ”medicinen”, som hun selv kaldte 
dem – virkede godt og var jo netop medicin.

Dét var Olivias forældre bestemt ikke enige i, da 
de ved et tilfælde opdagede blisterpakningerne 
på Olivias værelse – og fik googlet indholdet. Så 
de fik overtalt Olivia til at tage med hen på det 
lokale rusmiddelbehandlingssted for unge med 
et problematisk brug af rusmidler for at få hjælp.

Olivia er en opdigtet person, baseret på erfaringer 
fra flere unge, som vi som fagpersoner har mødt 
i rådgivnings- og behandlingspraksis i Aarhus, 
København og Odense samt gennem arbejdet 
i UngeAlliancen. Vi bruger Olivia som eksempel 
til at fortælle, hvordan en af disse unges historier 
kunne lyde. Det er nemlig desværre ikke usæd-
vanligt for rusmiddelbehandlingssteder til unge at 
få henvendelser fra meget unge i følgeskab med 
meget bekymrede forældre. Men Olivias proble-
mer var – ligesom flere af de unge, vi har mødt 
– særlige – for hun havde allerede prøvet mere 
end de fleste voksne med rusmiddelproblemer: 
Udover alkohol og hash havde hun også prøvet 
kokain, crack, ecstasy, LSD og svampe – og hun 
var især faldet for Tramadol (smertedæmpende 
medicin) og Xanax (indeholdende Alprazolam – 
beroligende medicin), som hun nu brugte dagligt.

Gennem de senere år har behandlingsstederne 
til unge i Aarhus, København og Odense set en 
stigning i antallet af henvendelser fra unge med 
et problematisk brug af illegal receptpligtig medi-
cin af typen benzodiazepiner og opioider, som er 
henholdsvis stærkt beroligende og stærkt smer-
tedæmpende, og begge typer er stærkt vane-
dannende (1,2,3).

Dét er særdeles bekymrende og kræver noget an-
det af behandlingsindsatsen end det, mange be-
handlingssteder for unge under 18 år kan tilbyde. 

Bekymrende brug af illegal medicin
Det er bekymrende, når receptpligtig medicin bli-
ver brugt på en anden måde end den tilsigtede. 
Det er set før, men primært i de hårde rusmid-
delmiljøer i de større byer og blandt voksne med 
alvorlige multiple problemer (rusmidler, psykiske 
lidelser, hjemløshed m.m.). 

Det er nyt, at vi ser så unge med et problema-
tisk brug af illegal receptpligtig medicin. De 
bruger medicinen for enten at opnå en rus eller 
for at dulme mistrivsel, stress, angst eller som 
selvskade. Og nogle gange begge dele.

De unge siger selv, at pillerne er nemme at få fat 
i på gadeplan eller via nettet. Mange oplever at 
få tilbudt piller, dér hvor de i forvejen køber hash 
– og ellers er det nemt at kontakte en sælger, fx 
via snapchat, sådan som der eksempelvis blev 
reklameret med på en seddel, der hang på væg-
gen på en ungdomsuddannelse (se foto s. 58). 
Få dage efter at sedlen var blevet pillet ned af en 
socialarbejder, blev der sat en ny op. 

Ifølge de unge er pillerne også ret billige: 5-10 kr. 
for en Tramadol, 20-50 kr. for en Xanax. Det kan, 
blandet med fx alkohol, give en billig og nem rus.
 
Men de unge bruger ofte pillerne meget ukritisk 
– de kender kun lidt eller intet til pillernes farlig-

Jannie Langballe Blenstrup Pedersen 
er leder af TurBo og Alstrup Allé, 
Aarhus Kommune

Torben Vangsted er konsulent, 
underviser og supervisor v. Unge & 
Rusmidler, Odense Kommune

Susanne Pihl Hansen er cand.scient.
soc. og projektleder i UngeAlliancen

Mette Clausen er leder af U-turn, 
Københavns Kommune

Jakob Ørnberg er psykiater,  
P-Analyse, Aarhus

55

STO
F N

R. 44 / FO
RÅR 2023



hed og til risikoen for at blande med fx alkohol. 
Udsagn som: ”Det er jo medicin, som myndig-
hederne har godkendt” eller: ”Jeg fik dem af min 
mor mod menstruationssmerter” høres ofte. Og 
samtidig bliver fx Xanax fremhævet af ikoniske 
rappere som tekst i deres musik eller indgår i 
replikker i tv-serier, så nogle unge oplever, at 
det er ufarligt: ”De kendte bruger det også.” 

Selv om pillerne leveres i blisterpakninger, lige-
som rigtig receptpligtig medicin, vil pillerne ofte 
være produceret illegalt – fx i østeuropæiske 
lande – og uden at nogen kan vide med sikker-
hed, hvad de indeholder. Det har resulteret i fle-
re meget alvorlige situationer med forgiftninger 
og desværre også enkelte dødsfald forskellige 
steder i landet. At unge – også i en meget tidlig 
alder – bruger receptpligtig medicin for at få en 
rus, bekræftes af tal fra Giftlinjen (se ovenstå-
ende graf). Giftlinjen rapporterer om et voksen-
de antal henvendelser om forgiftninger blandt 
unge under 18 år med benzodiazepiner og mor-
finlignende medikamenter som fx Tramadol og 
Xanax, ofte blandet i en farlig cocktail med al-
kohol eller andre slags stoffer (4, 5). 

De unge, der har et problematisk brug af illegal 
receptpligtig medicin, er en meget blandet grup-

pe. I forebyggelses- og behandlingsarbejdet ser 
vi både unge, der er under ungdomsuddannel-
se, og unge, der ikke er. Indadvendte unge og 
udadvendte. Unge fra/i minoritetsmiljøer, fx et-
nisk eller seksuelt. Unge, der ”blot” tager medi-
cinen for at beruse sig til fest, og andre unge, 
der har alvorlige sociale eller psykiske proble-
mer og bruger medicinen til selvmedicinering. 

Blandt de unge, som bruger medicinen for at 
opnå en rus, virker det som forårsaget af, at det 
i nogle kredse er blevet smart at tage en pille for 
at peppe festen op. Andre unge bruger pillerne 
for at øge deres præstationer, som ”study-drugs”  
eller til at falde ned på og få ro på en presset 
hverdag. Og ofte lanceres pillerne positivt og 
hverdagsagtigt som ses på opslaget (se foto s. 
58): ”Stress, angst eller bare lyst til at slappe af?” 

Den gruppe, der for alvor bekymrer, er dog 
de unge, der bruger den illegale medicin som 
supplement til andre rusmidler – og/eller 
som selvmedicinering.  Det er unge, der lige-
som vores eksempels Olivia også samtidig har 
alvorlige psykiske vanskeligheder, fx opmærk-
somhedsforstyrrelser, personlighedsforstyrrel-
ser, angst, paranoia og/eller selvskade. 

Antal henvendelser til Giftlinjen 2019-2021 vedr. indtag af medicin hos 
unge under 18 år (Tramadol, Diazepam, Alprazolam og Oxycodon)

Note: Det er vigtigt at understrege, at antallet af henvendelser vedr. indtag af denne form for medicin hos unge under 18 år, 

udgør en meget lille del af det samlede antal henvendelser til Giftlinjen. Således udgjorde henvendelser vedr. Tramadol 0,22 % 

og Alprazolam 0,26 % af alle henvendelser til Giftlinjen i 2021, men det er også en stigning set ift. 2019, hvor henvendelser vedr. 

Tramadol udgjorde 0,07 % og Alprazolam udgjorde 0,08 % af samtlige henvendelser.
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Nuværende indsats kommer ofte til kort
De eksisterende behandlingstilbud til unge, baseret 
på en rummelig socialpædagogisk og relationsop-
byggende tilgang i de unges eget tempo, kan kom-
me til kort i forhold til de unge, der har et voldsomt 
problematisk brug af illegal receptpligtig medicin. 

Det vil ofte være nødvendigt at handle her og 
nu – simpelthen fordi det er for (livs)farligt for 
den unge, hvis ikke der handles lige nu. 
Der er brug for både at lave oplysning til de unge 
om, hvad virkningen og de eventuelle skadelige 
konsekvenser kan være: ”Hvis man tager Tra-
madol og Xanax, sker der det i kroppen …” og 
konkrete anvisninger til skadesreduktion, hvis 
den unge ikke har tænkt sig at stoppe med me-
dicin: ”Du skal gøre sådan, og du må ikke gøre 
sådan – for så kan du risikere at få kramper eller 
dø af det.” Der kan også være brug for at give 
den unge mulighed for konkrete undersøgelser, 
fx urinprøve/blodprøve, for at få vished for, hvad 
den unge har taget og i hvilket omfang. Samti-
dig vil der være brug for lægefaglig ekspertise, 
sådan at nedtrapning kan foregå sundhedsmæs-
sigt forsvarligt, og så behandlingen eventuelt kan 
blive understøttet af medicinsk nedtrapning. 

Dét er der ikke i tilstrækkelig grad mulighed for 
i dag – eller i hvert fald er det lidt for tilfældigt, 
om, og i givet fald hvordan, de unge tilbydes 
hjælp. I Olivias tilfælde kunne kontakten med be-
handlingssystemerne se sådan ud (eksemplet er 
kendt fra en konkret sag i virkeligheden): 

Olivia og hendes forældre fik tid til samtale i be-
handlingstilbud med det samme – og her blev 
det hurtigt klart for behandleren, at Olivia hav-
de et meget stort og alvorligt problematisk brug 
af Xanax og Tramadol. Rusmiddelbehandleren 
talte med familien om virkningen af benzodia-
zepiner og opioider og sagde, at det skulle un-
dersøges, om der ville være brug for medicinsk 
hjælp til nedtrapning af det problematiske brug, 
eller om det kunne være muligt at stoppe uden 
skadelige konsekvenser. 

Over de næste tre uger havde rusmiddelbe-
handleren mange samtaler med Olivia og hen-
des forældre, samtidig med at han undersøgte 
muligheden for at få en lægefaglig vurdering af 
Olivias brug.

Rusmiddelbehandleren kontaktede læge i kom-
munens rusmiddelcenter for voksne (over 18 år). 

Lægen blev også voldsomt bekymret over Olivias 
brug af benzodiazepiner og opioider, men lægen 
måtte ikke selv foretage en lægefaglig undersø-
gelse, da Olivia var under 18 år.

Lægen kontaktede derfor den regionale bør-
ne- og ungdomspsykiatri, der meldte tilbage, at 
man p.t. ikke havde procedurer for medicinsk 
behandling af unge med behandlingskrævende 
rusmiddelbrug, og at man heller ikke kunne tage 
imod Olivia, da hun (endnu) ikke var udredt for en 
psykiatrisk lidelse. Olivia havde godt nok en tid til 
udredning for evt. opmærksomhedsforstyrrelse i 
særlig afdeling for opmærksomhedsforstyrrelser, 
men der var først tid om et par måneder.

Rusmiddelbehandleren kontaktede derfor den 
særlige afdeling for opmærksomhedsforstyrrel-
ser mhp. at få fremrykket tid til Olivia. Det var 
ikke muligt. 

Efter at have drøftet situationen besluttede rus-
middelbehandleren – i samråd med lægen fra 
kommunens rusmiddelcenter for voksne – at op-
fordre Olivia og hendes forældre til at kontakte 
egen læge. 

Egen læge havde ikke mulighed for eller kompe-
tencer til at gå ind i behandling og nedtrapning. I 
stedet tog den praktiserende læge igen kontakt til 
den særlige afdeling for udredning mhp. at frem-
rykke visitation. 

Det lykkedes. Olivia og hendes mor blev indkaldt 
til visitationssamtale med den visiterende psykia-
ter. På baggrund af denne samtale konkluderede 
den visiterende psykiater, at alt pegede på ADHD, 
men der var stadig ikke mulighed for at fremryk-
ke tid. Også i denne samtale fortalte Olivia om sit 
daglige og problematiske brug af opioider og ben-
zodiazepiner. Og også denne psykiater sagde, at 
det var alvorligt og meget farligt.

Efter tre uger valgte Olivia selv at stoppe med 
både Tramadol og Xanax fra den ene dag til den 
anden. Hun fik det meget dårligt, men gik – heldig-
vis – ikke i kramper og fik heller ikke brug for læ-
gehjælp. Olivia er i dag indskrevet i ungebehand-
lingstilbud og tager fortsat ikke benzodiazepiner 
eller opioider. Men vejen hertil var for lang og for 
kringlet – og dybt afhængig af Olivias egen og for-
ældrenes indsats. Og af tilfældigheder ... 
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Hvad er der brug for? 
Olivias eksempel samt de mange historier og er-
faringer fra alle de unge, som har været i kontakt 
med rusmiddelbehandlingssteder til unge i Kø-
benhavn, Aarhus og Odense, og som vi har mødt 
gennem UngeAlliancen, viser, at vi har et – eller 
rettere flere – problemer, som vi et nødt til at få 
gjort noget ved:  

De unge, der har et problematisk brug af illegal 
receptpligtig medicin som fx Tramadol og Xanax, 
forbinder ikke nødvendigvis selv pillerne i blister-
pakninger med at være afhængighedsskabende. 

Derfor er der brug for: At fagpersoner bredt set 
(skolelærere, vejledere, sagsbehandlere, kon-
taktpersoner m.fl.) får en større opmærksomhed 
på problematisk brug af illegal medicin blandt 
unge og spørger ind til, om der kan være et pro-
blematisk brug af det, når de møder unge, som 
måske allerede eksperimenterer med andre 
rusmidler. Der er også brug for, at fagpersoner 
bredt set ved, at det her er farligt, og at de unge 
har brug for hjælp, fordi det måske ikke er no-
get, de kan komme ud af igen ved egen hjælp.

En del af de unge bruger den receptpligtige me-
dicin som en slags selvmedicinering eller -regu-
lering, fordi de har det rigtig dårligt. Nogle har 
det dårligt og eksperimenterer med fx Tramadol 

og Xanax, fordi de er pressede af høje præsta-
tionskrav i uddannelse, er ensomme eller har 
andre problemer i deres sociale liv, mens andre 
igen har været udsat for alvorlige traumatiseren-
de oplevelser i barndom/ungdom. Andre har en 
(måske ubehandlet) psykisk lidelse eller er på vej 
til at udvikle en sådan. Uanset hvad der ligger 
bag de unges mistrivsel, er det et dybt alvor-
ligt problem, at vi som system ikke kan stille 
en mere systematiseret hjælp op til en ung 
som Olivia. Det er et problem, at hjælpen ofte 
bliver afhængig af, om den unge og forældrene 
tilfældigvis selv har ressourcer og overskud til at 
kæmpe. Eller hvor i systemet den unge og foræl-
drene tilfældigvis søger hjælp. Og om den unge 
tilfældigvis møder fagpersoner, der gør en eks-
traordinær indsats for at imødekomme de huller 
i systemet, som en ung som Olivia ellers hurtigt 
risikerer at forsvinde i.

Derfor er der brug for:

• at vi i de eksisterende rådgivningstilbud og 
behandlingssteder til unge løbende udvikler og 
systematiserer vores socialpædagogiske og re-
lationsopbyggende behandlingsindsats til denne 
gruppe af unge – OG at vi gør det i tæt samarbej-
de mellem forskellige faggrupper og på tværs af 
sektorer og indsatser. 

• at der udarbejdes retningslinjer/procedurer 
på området: Hvad gør vi, når unge under 18 
år har brug for medicinsk nedtrapning af ben-
zodiazepiner og opioider? Hvem har ansvaret? 
Hvem skal udføre nedtrapning? Det er ikke nok 
at henvise til egen læge. Egen læge ved ikke 
nødvendigvis nok om nedtrapning og/eller kan/
vil måske ikke igangsætte nedtrapning af unge 
under 18 år. Og det er heller ikke godt nok at 
henvise til voksen-rusmiddelbehandling – unge 
som Olivia hører ikke til i rusmiddelbehandling 
til voksne med et mangeårigt rusmiddelbrug bag 
sig. De nye retningslinjer/procedurer må derfor 
tage udgangspunkt i, at unge skal mødes som 
unge – og skal have hjælp til at komme tilbage til 
et almindeligt ungdomsliv med familie, venner, 
uddannelse og job.

I dag er det alt for tilfældigt, hvor unge som Olivia 
havner, og hvilken hjælp de får. Eller om de over-
hovedet får hjælp …

Reklame for salg af illegal medicin fundet ophængt på 
ungdoms uddannelsessted
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Referencer: 
(1) Notat om unges ikke-medicinske brug af de recept-
pligtige lægemidler benzodiazepiner og opioider, april 
2021, Unge og Rusmidler, Viden- og kompetencecen-
ter, Københavns Kommune

(2) Intern undersøgelse i Unge & Rusmidler, Odense 
Kommune, 2022

(3) Misbrugscentre slår alarm: Unge ned til 13-14 år 
bliver afhængige af faglig og receptpligtig medicin, 
artikel i Politiken, 28. maj 2022

(4) Giftlinjen efter dobbelt dødsfald: Vi ser ugentligt 
unge misbruge lægemidler, artikel på TV2 Østjylland, 
23. juni 2019

(5) Graf: Henvendelser vedr. unge under 18 år med 
forgiftninger med alprazolam, diazepam, oxycodon, 
tramadol, 2019-2021. Giftlinjen, særskilt udtræk af 
data, januar 2022.

Olivia er en opdigtet person, baseret på erfaringer fra flere unge, som vi har mødt i rådgivnings- og behandlingsprak-
sis i Aarhus, København og Odense samt gennem arbejdet i UngeAlliancen.

Artiklen er skrevet som opsamling på UngeAlliancens Faglige NørdeNetværk vedr. unge med psykiske vanskelig-
heder og samtidigt brug af illegal receptpligtig medicin, efterår 2022. UngeAlliancen er sat i verden for at styrke og 
udbrede viden, erfaringer og perspektiver på indsatser til unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt 
problematisk brug af rusmidler. UngeAlliancen består af unge og forældre med personlige erfaringer samt forskere, 
praktikere og beslutningstagere på tværs af fagområder og sektorer. UngeAlliancen er støttet af Helsefonden. Læs 
mere her: www.ungealliancen.dk 

Xanax: Det er en amerikanske betegnelse for Alprazolam, der indeholder benzodiazepin, og som bruges ved behand-
lingen af kramper, angst og abstinenser efter alkoholproblemer. Det er i sig selv meget afhængighedsskabende, er 
sløvende og har mange bivirkninger både psykisk og fysisk ved længere tids brug. Der er bl.a. stor risiko for kramper. 
Alprazolam er i samme stofgruppe som fx stesolid.

Tramadol: Det er et opioid og er et smertestillende stof ligesom morfin. Det er også meget afhængighedsskabende, 
og der kan være risiko for kramper. Bivirkninger er ofte kvalme, mundtørhed og træthed. Ved store doser er der risiko 
for død, fordi det bremser vejrtrækningen. 

Ofte er stofpiller, der er købt illegalt, fyldt med andre skadelige stoffer og gift. Man kan ikke være sikker på koncentra-
tionen, og der er en stor risiko for ukendte psykiske skader.
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I kølvandet på offentlig debat om illegale stoffer er der de seneste år sket et 
paradigmeskifte i Island i tilgangen til stofbrug i samfundet. I stedet for primært 

at være tænkt som noget, der skal håndteres med kontrol og straf, bliver stofbrug 
i stigende grad tænkt som et folkesundhedsproblem. 

AF HELGI GUNNLAUGSSON

I Island er man  
begyndt at tænke  

stofbrug mere som  
et folkesundheds-

problem end et 
strafferetsligt

Helgi Gunnlaugsson er sociolog  
og professor ved Island Universitet
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Island har mere eller mindre adopteret en straf-
feretslig tilgang til produktion, besiddelse og salg 
af illegale stoffer fra internationale standarder. For 
eksempel er besiddelse af stoffer til eget forbrug 
kriminaliseret (lov nr. 65/1974) og er på straffeat-
testen i tre år, tilgængelig for lokale myndigheder 
i op til ti år. Siden 2018 har mindre besiddelser af 
stoffer dog ikke været registreret i straffeattester. 

Ca. 2000 tilfælde af overtrædelse af narkoti-
kalovgivningen er blevet registreret i straffere-
gistret hvert år, hvilket svarer til ca. 600 tilfælde 
pr. 100.000 indbyggere. Det svarer til niveauet i 
andre nordiske lande. Sverige har dog signifikant 
flere tilfælde registeret, ca. 1000 tilfælde pr. år pr. 
100.000 indbyggere (1).

Ca. 70 % af overtrædelser af narkotikalovgivningen 
handler om besiddelse eller personligt brug. De re-
sterende har med smugling, produktion eller salg 
af stoffer at gøre. Minimumsbøden for stofbesiddel-
se er omkring 300 euro for cannabisbesiddelse, og 
mere for ecstasy og kokain. Hvis man bliver taget 
med 10 gram cannabis, får man en bøde på 700 
euro. Maksimumstraffen er, efter straffeloven blev i 
ændret 2001, hævet fra 10 til 12 års fængsel. 

Stofbruget i Island er generelt lavere end i an-
dre europæiske lande
Internationale undersøgelser viser, at stofbruget 
blandt islandske elever i 10. klasse generelt er la-
vere end i de fleste andre europæiske lande (2). 
For eksempel har 6 % af eleverne fra 10.-klasse-
trin svaret, at de har brugt cannabis i 2019, hvor 
gennemsnittet i Europa var meget højere: 17 pro-
cent. Andre nordiske lande havde lignende eller 
lidt højere procent end i Island. Alkohol- og stof-
brug har ligget stabilt eller på en nedadgående 
kurve blandt de unge i Island de senere år – en 
tendens, som også ses i mange andre lande. 

Når det kommer til stofbrug blandt voksne, så vi-
ste en undersøgelse foretaget i 2021 af Institut 
for Samfundsvidenskab, at 33 % af 18-74-årige i 
Island har svaret at have brugt cannabis en eller 
flere gange gennem hele deres liv (3) - med flest 
blandt mænd og yngre mennesker. Undersøgel-
sen viser en stigning siden lignende undersøgel-
ser i 2013 og 2015 – mens lignende resultater sås 
i undersøgelser fra 2017 og 2019.

Ca. 10 % af deltagerne i undersøgelsen har op-
lyst at have brugt stoffer mere end ti gange, og 
igen er det en vis stigning siden 2013 og 2015, 

men med lignende resultater fra 2017 og 2019. 
Ca. 5 % af deltagerne har oplyst at have brugt 
stoffer i de seneste seks måneder, hvilket kan in-
dikere et aktivt stofbrug. 

Baseret på befolkningsundersøgelser 1997-2021 
ser stofbrug ud til at være gruppeorienteret, eks-
perimenterende og midlertidigt for de fleste bruge-
re (3). Indtag af cannabis, som er det mest brugte 
stof, i de seneste seks måneder før undersøgel-
serne giver os en indikation af, hvor mange aktive 
stofbrugere der er i dag. Denne gruppe ser ikke ud 
til at have en mærkbar stigning i de seneste par år, 
i det mindste ikke siden 2017. 

Statistiske estimater (3) baseret på stofbrug i de 
seneste seks måneder før undersøgelserne viser, 
at der måske er mindst 15.000 aktive cannabis-
brugere blandt voksne (18+) i Island (ud af hele 
befolkningen på 370.000 i 2022). Aktive alkohol-
brugere er meget mere almindelige, flere end 
150.000. Måske har den større brug af alkohol 
mere end andre rusmidler noget at gøre med for-
budspolitikken ift. stoffer, samt at der er en social 
og kulturel aversion mod stoffer i samfundet. Stof-
brug sammenlignet med alkoholbrug i samfundet 
ser i hvert fald ud til at være begrænset. Dog har 
opioidkrisen givet årsag til alarmering i Island som 
beskrevet i en artikel i STOF nr. 33 (4).

Flertallet af mennesker med stofproblemer har 
også alvorlige sociale og personlige problemer 
En stor del af voksne mennesker i Island har prø-
vet at tage stoffer (25-35 %), mest yngre voksne 
(3). Brugen af stoffer er som regel et resultat af 
nysgerrighed og eksperimenteren. Mest rekreativt 
og midlertidigt, dvs. et ikke-afhængigt brug. Vo-
lumen af bruget over tid afhænger i høj grad af 
modebølger, musiksmag og kulturelle ungdoms-
diller med international inspiration. Hvis unges 
sociale miljøer er nogenlunde positive over for 
stofbrug, så er der større sandsynlighed for en 
ungdomskultur med eksperimenteren og brug af 
stoffer. De fleste af disse stofbrugere stopper dog 
deres brug, når de bliver ældre og får arbejds- og 
familieforpligtelser. Risikoadfærd er generelt også 
mere forbundet med de unge end med med den 
mere voksne del af befolkningen. Kun en minoritet 
bland disse midlertidige stofbrugere har behov for 
hjælp fra social- eller sundhedssystemet på grund 
af deres stofbrug (3). Forståeligt nok er ingen af 
denne type stofbrugere tilhængere af politiets el-
ler strafferetssystemets involvering. Disse bruge-
re er som oftest almindelige borgere, som ikke er 62
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involverede i nogen andre former for kriminalitet, 
så det giver anledning til spørgsmålet om, hvor 
stofproblemet så er mest alvorligt. 

Stofbrug kan være risikabelt. Nogle stofbrugere 
ender med et problematisk brug, som vi ved fra 
mange undersøgelser og fortællinger i medierne. 
Alkohol- og stofafhængighed kan ramme enhver 
fra alle niveauer i samfundet. 

Men forskning (5) viser dog, at størstedelen af 
de mennesker, som virkelig rammer bunden på 
grund af stofproblemer, særligt er injektionsbru-
gere/brugere af hårde stoffer, og de har alvorlige 
personlige og sociale problemer. Den primære 
årsag til disse svære betingelser stammer ho-
vedsageligt fra sociale og personlige faktorer, 
og deres stofbrug gør situationen endnu vær-
re. Karakteristika som lavt uddannelsesniveau, 
begrænset arbejdserfaring, livsbetingelser, der 
øger risikoen for at havne i kriminalitet, helbreds-
problemer, selvmordstanker og ofre for vold fin-
des i højere grad hos denne gruppe af stofbru-
gere end i resten af befolkningen, også end hos 
mennesker med alkoholproblemer. Denne gene-
relle observation af svære sociale betingelser for 
mennesker med injektionsbrug er ikke kun teori, 
men bygger på empiriske undersøgelser i man-
ge lande. Lokal forskning viser tydeligt, at det 
samme som oftest også er tilfældet blandt denne 
gruppe af stofbrugere i Island. 

Et sociologi-speciale fra Islands Universitet skre-
vet med undertegnede som vejleder (6) analy-
serede data fra et nationalt rusmiddelbehand-
lingscenter, som inkluderede mennesker med 
injektionsbrug over en 3-årig periode. Ca. halv-
delen af injektionsbrugerne havde begrænset 
arbejdserfaring og havde helbredsproblemer i et 
omfang, så de ikke længere kunne arbejde, fak-
tisk en invaliditetsgrad på 75 %. De har også lavt 
uddannelsesniveau, hvor flertallet kun har færdig-
gjort den skolegang, som undervisningspligten 
kræver. Omkring 60 % af dem har tidligere været 
arresteret eller sigtet for overtrædelser af narkoti-
kalovgivningen, mens kun 25 % af andre personer 
i behandling på centret - som var i behandling for 
alkoholproblemer alene - havde samme erfarin-
ger. En tredjedel havde en historik med tyveri, 
bedrageri eller vold. Over 70 % havde haft selv-
mordstanker, og 50 % havde forsøgt selvmord. 
Mere end halvdelen havde Hepatitis C, og et par 
stykker havde HIV. Størstedelen led af psykiske 
problemer, depression, angst og stress. Største-

delen af kvinderne havde oplevet vold, og 75 % 
havde oplevet seksuelle krænkelser. 

En anden undersøgelse (7) – også et sociologi
-speciale fra Islands Universitet med underteg-
nede som vejleder – viste et lignende billede hos 
indsatte i islandske fængsler. Undersøgelsen 
gjorde brug af spørgeskemaer i alle fængsler i Is-
land, som viste, at ca. halvdelen af alle indsatte 
svarede, at de havde indtaget alkohol eller andre 
rusmidler hver dag op til deres afsoning i fængslet. 
En stor del var blevet diagnosticeret med læse- el-
ler skrivevanskeligheder, og ca. en fjerdedel be-
skrev sig selv som hyperaktive og som lidende 
af ADHD. Kun 30 % af de indsatte, der svarede 
på undersøgelsen, var ikke blevet diagnosticeret 
med nogen vanskeligheder. Ca. en tredjedel hav-
de tidligere afsonet tid i fængslet, nogle endda så 
mange som op til seks gange. 

Et skifte i samfundstilgangen til stofbrug er 
måske i sigte
I kølvandet på offentlig debat om stofbrug i sam-
fundet er der de seneste år i Island tegn på en æn-
dret tilgang til, hvordan stofbrug skal håndteres. I 
stedet for at der er en altovervejende strafferetslig 
tilgang til besiddelse af stoffer, så bliver problema-
tisk brug af stoffer i stedet i stigende grad set som 
et folkesundhedsproblem. 

I 2014 erklærede den islandske sundhedsminister, 
at afkriminalisering af personligt brug af stoffer 
skulle overvejes af lovgiverne. En ekspertkommis-
sion blev i stedet nedsat til at revidere eller kom-
me med nye forslag på området. To år senere blev 
der publiceret en rapport fra Sundhedsministeriet 
(8), som bl.a. lagde op til en mildere tilgang til stof-
brug. Siden da kan der ses en vis ændret tilgang 
i lovgivningen. For eksempel bliver mindre be-
siddelser af stoffer ikke længere registreret på 
straffeattesten (2018). I 2020 blev det lovligt at 
åbne stofindtagelsesrum for mennesker med 
stofbrug, og i 2022 åbnede det første i Reykjavík.

Nye forslag om at afkriminalisere besiddelse af 
stoffer (eller kun cannabis) til personligt brug har 
været præsenteret adskillige gange i parlamentet 
gennem de seneste par år, primært fra oppositio-
nen. I januar 2021 kom der for første gang et lov-
forslag fra regeringen fra sundhedsministeren om 
at afkriminalisere alle stoffer til personligt brug. 
Indledningen til lovforslaget sagde følgende om 
målet for loven (9): 63
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„... definere stofproblemet i det islandske samfund 
som et folkesundhedsproblem i stedet for en po-
litisag og en strafferetslig sag; at se stofbrugere 
som syge mennesker, ikke kriminelle“.

Lovforslaget blev ikke vedtaget, men det viser 
dog, at lovgiverne har seriøse overvejelser om al-
ternativer til den nuværende lovgivning. I 2022 har 
oppositionen allerede indgivet et forslag om af-
kriminalisering. På samme tid er sundhedsmi-
nisteriet tilsyneladende også ved at forberede 
et lovforslag om afkriminalisering, som inklu-
derer en tydeliggørelse af, hvordan man defi-
nerer besiddelse af stoffer til personligt brug, 
hvilket manglede i tidligere lovforslag. 

Men import, produktion og distribution af stoffer 
indebærer stadig relativt hårde straffe i Island. 
Maksimumstraffen for disse overtrædelser er op 
til 12 års fængsel, og den maksimale straflæng-
de bruges gentagne gange af domstolene. Op til 
40 % af de indsatte i islandske fængsler afsoner 
straffe for disse overtrædelser i de seneste år, og 
vedr. denne straffepraksis ser der ikke ud til at 
være ændringer i tilgangen i sigte. Dog ser der ud 
til at være en tendens med lavere straffe i forhold 
til overtrædelser, der har at gøre med besiddel-
se af større mængder stoffer (end nødvendigvis 
til personligt brug). Straffepraksis hos domstole-
ne for disse overtrædelser sættes der sjældent 
spørgsmålstegn ved i offentlige eller officielle 
debatter i Island. Debatten har fokuseret mere 
på problematisk stofbrug, og hvordan man bedst 
tilgår den del af befolkningen, der har stofproble-
mer. Afkriminaliseringen af simple stofbesiddelser 
til personligt brug er her det dominerende emne. 

Radikale forandringer i Island alene er usand-
synlige
Island har kun for nyligt legaliseret øl, nemlig i det 
sene 20. århundrede, helt præcist i 1989. Et radi-
kalt skifte i narkotikalovgivningen synes derfor at 
være usandsynligt, givet den korte tid siden op-
hævelse af alkoholforbuddet. Dog, som denne ar-
tikel viser, så er der tegn på ændringer i tilgangen 
til stofbrug hos lovgiverne: Mindre besiddelser af 
stoffer registreres ikke på straffeattesten, der er 
indført stofindtagelsesrum, og der er præsenteret 
lovforslag om afkriminalisering.

En omfattende omformulering af hele narkoti-
kalovgivningen er nok mere sandsynlig i Island, 
hvis der også sker et skifte i tilgangen til stof-
brug internationalt set – mere end hvis Island 

alene skulle forandre hele sin tilgang og lovgiv-
ning. En nyligt udgivet artikel i European Jour-
nal of Criminology opsummerer i den forbindel-
se sine resultater af en undersøgelse med den 
følgende observation:

„Alternative midler kan reducere skade forårsaget 
af strafferetslige processer uden at øge stofbrug 
eller relateret sundhedsskade og kriminalitet, men 
dette afhænger af de specifikke kombinationer af 
kontekster, mekanismer og udkommer“ (10, s.30). 
Der er derfor behov for evidensbaseret forskning 
hurtigst muligt, ikke kun i Island, men i det inter-
nationale samfund også, så lovgivere kan infor-
meres om alternative tilgange.   

Artiklen er oversat fra engelsk af  
Karina Luise Andersen
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Rikke fik et chok, 
da hun gik ind ad 
døren på rusmid-
delcentret

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

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

Første gang Rikke Pedersen åbnede døren til rusmiddelcentret for at komme 
i alkoholbehandling, følte hun, hun blev mødt af triste lokaler, dårlig stemning 
og en uvidende behandler. Og fik lyst til at vende om. 

TEKST: MARIANNE BÆKBØL
FOTO: MARIA FONFARA

PÅ EGEN KROP OG SJÆL – 
RUSMIDDELBRUGERES ERFARING OG PERSPEKTIV



Lørdag den 22. juli 2016 blev afslutningen på 10 
års skadeligt alkoholforbrug. Rikke Pedersens 
dengang 16-årige datter satte hende i det ultima-
tive dilemma for et menneske, der er afhængigt 
af alkohol, da hun den dag konfronterede sin mor 
og krævede, at Rikke måtte vælge hende eller al-
koholen. Hun kunne ikke længere få begge dele. 
Til gengæld ville hun støtte sin mor hele vejen og 
tage med på rusmiddelcentret, hvis Rikke havde 
brug for det. Det havde hun. 

”Vi aftalte at tage derind et par dage senere, og 
det var rent ud sagt frygteligt at komme ind ad 
døren på centret. Der var skummelt og mørkt, og 
vi kom, lige før at der var udlevering af metadon 
og antabus, alle sad i samme rum og ventede. 
Stemningen var anspændt, og folk kæmpede om 
at komme først hen til medicinudleveringen, da 
den åbnede.”

Tilbage i 2016, da Rikke Pedersen første gang 
søgte behandling på sit lokale rusmiddelcenter, 
var stedet og behandlingstilbuddet meget an-
derledes end i dag, hvor centret er flyttet til lyse, 
indbydende lokaler. Der er ikke længere udleve-
ring af metadon og antabus på samme tid, og 
behandlerne arbejder efter andre metoder. Der 
er også etableret en dagcafé, pårørendesamta-
ler og pårørendegrupper. 

Da Rikke og hendes datter kom op på 1. sal, 
blev de mødt af en nyuddannet behandler, der 
som det første måtte klargøre for dem, at hun 
ikke vidste så meget om alkohol, andet end at 
det smagte godt.  

”Jeg kunne mærke med det samme, at det her 
ikke gik, og min datter følte det samme. Efter 
et kvarters samtale bad jeg om at tale med en 
anden behandler. Jeg havde brug for nogen, 
der havde noget i bagagen. Det var ikke godt for 
en kvinde som mig med et 10-årigt misbrug at 
blive sendt ind til en helt ny. Vi gik nedenunder 
igen, hvor en anden medarbejder sagde, at jeg 
måtte finde mig i, hvad de havde af personale. 
Jeg kunne ikke lade være med at begynde at 
græde,” husker Rikke.

Heldigvis blev Rikke og hendes datter passet op 
af en anden medarbejder, der havde overhørt 

Rikkes anmodning om en anden behandler. Be-
handleren bad hende komme med og tale med 
hende i et par minutter, og efter den snak fik Rik-
ke en ny tid. En uge senere var Rikke startet i 
antabus- og samtalebehandling. 

Nej tak til pårørende
På daværende tidspunkt havde det pågældende 
rusmiddelcenter ikke tradition for at inddrage den 
nærmeste familie, hverken ægtefæller eller børn. 
Rikke og hendes datter oplevede det på egen 
krop. Hver gang hendes datter ville supplere sin 
mor eller forklare noget, afbrød behandleren og 
gjorde det klart for datteren, at behandlingen hav-
de fokus på hendes mor. At det var hendes mors 
behandlingsforløb og ikke hendes. 

”Det var dybt frustrerende og helt forkert. Når én 
har et misbrug, er det synd for dette menneske, 
men det går tusind gange mere ud over de på-
rørende, og man skal tage hånd om dem. Når vi 
alkoholikere stopper med at drikke, er vores eget 
problem løst, men ikke de pårørendes. De er sta-
dig fyldt med mistillid og frygt. De tjekker stadig 
efter tegn på druk, hver gang man mødes. Tilliden 
er væk,” forklarer Rikke om helt almindelige på-
rørendereaktioner, der også gør sig gældende i 
relation til hendes egne børn.

Rikke mener, at de pårørende bør tilbydes samta-
ler, hvor de kan få et mere klart indblik i, hvordan 
det er at være menneske med et skadeligt alko-
holforbrug. I fraværet af et tilbud til hendes børn 
er Rikke glad for, at hendes egne børn selv havde 
læst en del om alkoholafhængighed og klarede 
sig ad den vej, men hun er overbevist om, at de 
ville have haft gavn af et decideret pårørendetil-
bud den gang, hun første gang kom i behandling. 
Da Rikke senere havde behov for et behandlings-
forløb mere, var der blevet etableret et pårørende-
tilbud, men børnene var blevet afskrækket af den 
afvisning, de først var blevet mødt med, og havde 
ikke lyst til at prøve.

Svært og kort behandlingstilbud
Rikke var ærekær dengang. I dag er hun lidt mere 
ligeglad, men før i tiden skulle ingen kunne tænke 
eller sige noget negativt om hende. Derfor blev 
alle problemer holdt godt skjult. Lige meget om 
det gjaldt de psykiske belastninger ved et udfor-

Marianne Bækbøl er journalist.  
Foto: Thomas Arnbo.
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drende ægteskab eller hendes daglige behov for 
at dulme kedsomhed og lavt selvværd med alko-
hol. Ingen måtte vide noget. Derfor var det også 
svært for Rikke at håndtere de følelser, der plud-
selig dukkede op i forbindelse med de ’dybdebo-
rende’ samtaler, som hun blev tilbudt i rusmiddel-
centret. De gjorde ondt. Hun følte sig afklædt. Og 
nåede ikke at blive ’klædt på’ igen, inden tiden var 
gået og dagens samtale slut. 

Tilbud om samtaleforløb i rusmiddelcentret var 
dengang begrænset til tre måneder, og Rikke 
måtte også selv overtage ansvaret for sin anta-
busbehandling. 

”Efter 12 ugers antabus kom jeg til samtale, hvor 
jeg pludselig fik at vide, at de ikke længere kunne 
hjælpe mig, fordi de var pålagt en ’12-ugers-re-
striktion’. Jeg var dybt rystet. Da jeg spurgte, hvad 
jeg så skulle gøre, fik jeg rent ud at vide, at det 
var mit eget problem. Og da jeg sagde, at jeg var 
sikker på, at jeg ville gå ud at drikke igen med det 
samme, hvis de lukkede mig ud ad døren nu, sva-
rede behandleren, at så måtte jeg bare komme 
tilbage igen.”

Lederen var på barsel dengang, og Rikke har 
på grund af de mange, positive forandringer, 
der begyndte at ske i rusmiddelcentret, da le-
deren kom tilbage, en tiltro til, at hun ikke var 
blevet ’hældt ud’ på den måde, hvis lederen 
havde været til stede. Trods følelsen af at være 
blevet overladt til sig selv, lykkedes det Rikke at 
holde sig ædru længe, efter at døren smækkede 
bag hende.

Tilbagefald og direkte retur i behandling 
I 13 måneder holdt hun tungen lige i munden. Det 
gik meget bedre end forventet med at holde sig 
ædru. Lige indtil der var en særlig fest i sigte. 

”Jeg var ikke sprunget ud som ædru alkoholiker 
endnu, for jeg havde jo holdt mit alkoholproblem 
skjult, og derfor skjulte jeg selvfølgelig også mit 
behandlingsforløb. Jeg var inviteret til fødsels-
dag, og ingen skulle snakke om mig ude i byen, 
så jeg ville gerne kunne drikke lidt ligesom de an-
dre. Efter 13 dage uden antabus, testede jeg, om 
den var ude af kroppen. Det var den, kunne jeg 
mærke efter en enkelt cider, men jeg kunne som 
sædvanligt ikke stoppe, når jeg først var kommet 
i gang. Da mine store børn pludselig kom hjem 
i utide, havde jeg nået at drikke seks øl oven i 
cideren. Så var jeg afsløret, og der var intet andet 
at gøre end at ringe til rusmiddelcentret.”

Helt forandret behandling 
Anden gang var behandlingsforløbet helt anderle-
des. Nyt sted, nye tiltag og nye metoder. Behand-
lerne var begyndt at praktisere alkoholbehandling 
på en helt anden måde. Det var den samme be-
handler som første gang, men der var sket en stor 
forandring. Rikke fik aldrig spurgt, men hun følte, 
at behandlerne i mellemtiden havde fået noget 
uddannelse. De havde fået andre redskaber til at 
takle mennesker med alkoholproblemer. Frem for 
mest at rippe op i triste barndomsoplevelser hand-
lede det nu mere om, hvad man kunne gøre ved 
sit alkoholproblem her og nu. 
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”Der var ikke noget med, hvorfor jeg i tidernes 
morgen startede med at drikke, men meget 
mere: ”Hvad gør vi for at holde dig ædru?”. Den 
tilgang kan noget helt andet. Vi fik at vide, at det 
er helt okay at have lyst til at drikke, men at der er 
langt fra at tænke på alkohol til at handle på sin 
lyst, og at det er vigtigere at fokusere på, hvad 
vi kan gøre, når lysterne kommer. Jeg lærte, at 
jeg i stedet for at drikke kan gøre andre ting, der 
giver mig tilfredsstillelse. Jeg kan tage mine hun-
de med i skoven eller på kirkegården, plukke en 
markblomst, køre til stranden og alt muligt andet, 
der erstatter det tomrum, der opstår, når vi ikke 
længere kan drikke.”

Hesteterapi – nej tak; accept og mestring – ja tak
Rikke kunne godt lide heste og havde redet 
som yngre, så forventningerne var store, da hun 
også fik et tilbud om at komme i ’hesteterapi’. Nu 
skulle hun ud og ride i naturen, tænkte hun glad. 
Lige så stor var skuffelsen, da hun fandt ud af, 
at det handlede om at gå og trække en hest, 
mens hun fortalte hesten, hvordan hun havde 
det, for så at analysere på, hvad hesten mon 
tænkte om hendes tanker. 

”Men heste responderer ikke på, at jeg siger, at 
jeg vil drikke alkohol, de tænker da kun på god-
bidder. Tiderne passede heller ikke så godt med 
vores familieliv, og jeg blev hurtigt enig med be-
handlerne om, at det ikke var noget for mig. Det 
var en lille smule latterligt efter min mening.”

Det, der virkede for Rikke, var at få indsigt i egne 
tanke- og handlemønstre. At blive klar over, 
hvad det var, der skete, fra hun begyndte at tæn-
ke på, at hun ville drikke, til hun reelt gjorde det, 
og erkendelsen af, at det var en proces. At det 
gjaldt om at få undersøgt, hvornår andre kunne 
nå at stoppe hende, og hvornår hun kunne nå at 
stoppe sig selv. 

”Skal du sige, at du ikke vil gå ned at handle, 
at du vil hælde det ud i vasken eller noget an-
det, der virker? Hvor er det i tankeprocessen, at 
du kan nå at stoppe? Når du har skemaet inde i 
hovedet i stedet for at få at vide, at du bare skal 
lade være, kan du nå at stoppe. Nu har jeg min 
egen proces siddende inde i hovedet og kan nå 
at stoppe den meget tidligt. Jeg siger til mig selv, 
at jeg skal tage en Pepsi i stedet for. Spørger mig 
selv, hvad det er, jeg mangler, hvad jeg i virke-
ligheden har brug for. Hjernen er bare vant til al-
kohol og tror, at det er det, den vil have, men det 

hjælper at give den noget andet.” 
Rikke beskriver, at det var godt, men også 
hårdt arbejde. Især da hun stadig ikke følte, at 
hendes alkoholbrug var et problem, som alle 
skulle have viden om. Elleve måneder efter at 
Rikke igen var stoppet, oplevede hun sig sta-
dig udfordret i forhold til antabussen. 

”Jeg havde på det tidspunkt konstante dilem-
maer i forhold til antabussen. Jeg ville stadig 
ikke have, at det var noget, alle skulle vide. 
Blandt andet blev jeg inviteret til den årlige da-
mefrokost. Hvad skulle jeg gøre? Stoppe med 
antabussen, drikke med, blive hjemme? Så 
jeg ringede til rusmiddelcentret og fik rådgiv-
ning og hjælp til at få bearbejdet mit dilemma. 
Og selvfølgelig skulle jeg ikke kaste ti gode 
måneder over styr. Og selvfølgelig skulle jeg 
med til damefrokost.”

Rikke er i dag 46 år og har ikke drukket en gen-
stand siden januar 2021. Der har været mange 
ingredienser ud over behandlingen i rusmid-
delcentret, der har bragt hende til den stærke 
erkendelse, hun har nu. Erkendelsen af, at hun 
er helt færdig med alkohol. At hun aldrig mere 
skal drikke. Genvunden selvtillid, nye ædru 
venner, meningsfulde gøremål, frivilligt arbejde 
og en stor portion kærlighed har været afgø-
rende elementer på vejen væk fra alkoholen. 
Hun har haft en dejlig kæreste, hvis kærlighed 
hjalp hende til at få genopbygget selvværd og 
selvtillid, der var blevet slidt godt og grundigt 
ned. Hun har været en aktiv del af foreningen 
Lænken, et landsdækkende alkoholfrit net-
værk af frivillige, som har givet hende et nyt, 
stærkt netværk. Ikke mindst har hun haft sine 
børns fulde opbakning. Og den har hun stadig. 
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Et socialpsykiatrisk projekt fra Socialstyrelsen har haft som mål at skabe  
de rette betingelser for motivation til forandring hos mennesker med 

rusmiddelproblemer og psykisk lidelse, bl.a. ved at vise, at drømmen om  
et andet liv er realistisk. Kerneelementet i projektet har været at ansætte 

mennesker med egne levede erfaringer.
AF FREYA AMON OG JANNE METTE RICHTER

Peer-medarbejdere 
i socialpsykiatrien 
kan gavne arbejdet 

med mennesker  
med samtidige  

rusmiddelproblemer 
og psykisk lidelse

Janne Mette Richter er cand.phil. i filosofi, 
projektleder og foredragsholder

Freya Amon er uddannet peer-guide, 
projektmedarbejder og foredragsholder
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En peer-medarbejder er en medarbejder, som 
har egne levede erfaringer fra det faglige områ-
de. På det socialpsykiatriske område kan det fx 
være en tidligere patient fra psykiatrien. ’Peer’ 
stammer fra engelsk og har betydningen af ’fag-
fælle’ og/eller ’ligeværdig’. I et projekt fra So-
cialstyrelsen har et kerneelement bl.a. været at 
inddrage peer-medarbejdere, som selv tidlige-
re har oplevet psykisk sårbarhed og samtidige 
rusmiddelproblemer. Projektet, som har titlen 
’Recoveryorienteret skadereducerende indsats 
til mennesker med psykiske vanskeligheder 
og samtidigt skadeligt forbrug af rusmidler’, 
har været afprøvet i bl.a. Odense Kommune. 
Målet har været at skabe de rette betingelser 
for motivation til forandring. Det sker bl.a. ved 
ansættelse af peer-medarbejdere, som repræ-
senterer håb og mulighed for forandring. Dvs. et 
menneske, som via egen eksistens beviser, at 
recovery – et liv uden skadeligt rusmiddelbrug 
og psykisk lidelse – er muligt. 

I projektet var det vigtigt at have en uddan-
net peer-medarbejder med en gennemført pe-
er-uddannelse, som derfor kunne sætte egne 
levede erfaringer i spil på en faglig kompetent 
måde, fx uden at projicere egne erfaringer til 
en anden person. Peer-kompetencer vil sige at 
have egne levede erfaringer (i det her projekt: 
levede erfaringer med psykiske vanskelighe-
der og et samtidigt skadeligt forbrug af rusmid-
ler), som den enkelte har fået bearbejdet.  

I Odense Kommune blev et nyt projekt fra So-
cialstyrelsen implementeret på Tornbjerggård 
– et socialpsykiatrisk botilbud for personer med 
sindslidelse. Beboerne er voksne, der har været 
i et længerevarende psykiatrisk behandlingsfor-
løb.  Flere af beboerne har både en svær grad 
af psykisk sygdom og et skadeligt forbrug af 
rusmidler. Der blev ansat en peer-medarbejder i 
projektet, som har bidraget til det socialpsykia-
triske arbejde med anderledes perspektiver end 
projektlederen. Helt konkret har peer-medarbej-
deren bl.a. gjort opmærksom på områder, hvor 
den etablerede rusmiddelbehandling på centret 
kunne imødekomme ønsker og behov fra be-
boerne på centret på anden vis. Eller områder, 
hvor der blev stillet krav til beboerne, som det 
kunne være svært for dem at leve op til, men 
som det også var svært for dem at italesætte 
over for personalet. 

At lide af en psykisk sygdom er ikke det sam-
me som at være den sygdom
Ethvert menneske ved meget om sig selv, men 
har måske ikke lært at sætte ord på sin viden el-
ler sine følelser. Hvis følelserne så samtidig har 
givet anledning til at lade sig bedøve af rusmid-
ler mhp. at få følelserne til at forsvinde, håndte-
re ubehagelige følelser eller få gode følelser til 
at opstå, så kan éns situation blive endnu mere 
kompliceret, som mange mennesker med både 
psykiske vanskeligheder og et skadeligt forbrug af 
rusmidler oplever. Dette uanset om de begyndte 
på rusmidler for at dulme deres psykiske vanske-
ligheder eller udviklede psykiske vanskeligheder 
(fx hash- eller kokain-psykoser), fordi de begyndte 
at indtage rusmidler (1, 2).

Ifølge fænomenologisk psykopatologi er alle men-
nesker disponeret for psykiske vanskeligheder, dis-
se er kulturelt, samfundsmæssigt, familiært og per-
sonligt betinget. Ud fra den tankegang fødes man 
ikke som psykisk syg, misbruger eller andet, men 
man fødes ind i miljøer eller med dispositioner, som 
den enkelte skal lære at håndtere (2, 3, 4). I Social-
styrelsens projekt på Tornbjerggård har vi anvendt 
den fænomenologiske psykopatologiske tilgang i 
målet om et opgør med at se på et menneske som 
kronisk psykisk syg og dermed for evigt sammen-
smeltet med sin psykiske sygdom. Eller som en 
person med rusmiddelproblemer, som for evigt er 
sammensmeltet med disse problemer.  For på den 
ene side både har og er et menneske sine erfarin-
ger, men på den anden side er det jo alene det på-
gældende menneskes adfærd, der viser, hvordan 
det menneske har oplevet sine erfaringer og heraf 
indlært nogle mønstre på baggrund heraf. Dertil 
kommer, at når et menneske indtager rusmidler, så 
gør den berusende effekt, at virkeligheden kan op-
leves anderledes end andres. Det er en personlig 
oplevelse, som er svær for andre at sætte sig helt 
konkret ind i. Når et rusmiddelbrug så udvikler sig 
problematisk og skaber effekt ikke kun i den enkel-
tes oplevelse, men også i hverdagen, kan det være 
utroligt godt at tale med et andet menneske, som 
har oplevet det samme. Et andet menneske, som 
kan guide én igennem de følelser, der er opstået på 
baggrund af rusmiddelproblemerne. Det kan være 
genkendelse og anerkendelse af så forskellige 
følelser som skam, eufori, uovervindelighed 
og det mørkeste mørke, når nedturen rammer. 
Dette er ét af de områder, hvor en peer-medar-
bejder kan bidrage med sine egne erfaringer, 
men på en fagligt fokuseret måde i det social-
psykiatriske arbejde. 74
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om nedsatte funktioner, som vanskeliggør, at 
individet kan fortolke på sine oplevelser og/eller 
række ud efter hjælp. Hjernekapaciteten bliver 
præget, og det kan påvirke fx hukommelsen og 
oplevelsen af verden (6). Der viser projektet, at 
en peer-medarbejder kan bidrage til kollegaer og 
beboere med sin viden om, hvordan det føles at 
blive vurderet som værende så kognitivt dårlig, at 
man ikke kan tage vare på sig selv eller kan kom-
me i rusmiddelbehandling. Men at det i virkelig-
heden måske kan handle om at være medicine-
ret i et sådant omfang, at ens egentlige kognitive 
formåen ikke træder frem, eller at rusmidlerne 
hæmmer effekten af eventuel medicin – psyko-
farmaka – som beboeren måske får, og skaber et 
sløret billede. (7) Projektet har vist, at det i botil-
bud og på rusmiddelbehandlingscentre er vigtigt 
at huske hinanden på, at selvom en person har 
kognitive udfordringer, har de ret til behandling 
– denne skal blot tilpasses deres kognitive udfor-
dringer og behov, som også kan ændre sig, som 
behandlingen skrider frem (8, 9).

Peer-medarbejdere kan bidrage til bedre for-
ståelse og kommunikation
Mennesker, der har rusmiddelproblemer, kan 
have forskellige årsager til – og oplevelser af – at 
bruge rusmidlerne. Ikke mindst hvis der er psy-
kiske problemer med i billedet (6, 7). I Socialsty-
relsens projekt har vi haft den tilgang, at menne-
sker med rusmiddelproblemer har det til fælles, 
at de anvender rusmidler som en mestringsstra-
tegi, dvs. et middel til at håndtere vanskeligheder 
i livet eller hos dem selv. Erfaringerne med at 
bruge rusmidler som en mestringsstrategi er så-
ledes et skæbnefællesskab mellem mennesker, 
der tidligere har haft rusmiddelproblemer, fx  
peer-medarbejdere, og mennesker, der har ak-
tive rusmiddelproblemer. En peer-medarbejder 
kender til den indre kamp, der foregår ift. først at 
anvende rusmidler som en mestringsstrategi og 
senere finde ud af, at rusmidler overtager stra-
tegien og ikke længere er en mestring, men et 
afhængighedsforhold. 

Med den fænomenologiske tilgang gør projektet 
således op med dogmet om, at det er ’misbruge-
ren’, der taler; vi mener nemlig, at det altid er ’et 
menneske i et afhængighedsforhold med egen 
livshistorie’, der taler. Det vil sige, at det er af-
hængighedsforholdet, der er det fælles træk for 
alle, der har afhængighedsproblemer, mere end 
det fx er særlige personlighedstræk. Oplevelsen 
af rusmidlernes funktion kan divergere, ligeledes 

F.eks. har peer-medarbejderen, som arbejdede 
på projektet på Tornbjerggård, hjulpet en beboer 
på Tornbjerggård til at få indsigt i et mønster i sit 
rusmiddelforbrug og forværring i sin sindslidelse: 
Jo mere beboeren forbrugte, jo mere styrke fik 
hallucinationer, stemmer og depressive tenden-
ser. Beboeren fik indsigt i den negative spiral, 
som han delvis selv skabte, idet fokus var på, at 
rusmidlerne hjalp i situationen. Beboeren fik øj-
nene op for, at en ændring i sin måde at handle 
og tænke på ville være nødvendig for at genvin-
de kontrollen over sin situation. Hvor man lægger 
sit fokus, kan være med til at definere, hvordan et 
menneske håndterer sin livssituation (5). 

Peer-medarbejdere har også erfaringer med 
oplevelsen af den positive effekt af rusmidler 
Afhængighed er karakteriseret ved, at man fort-
sætter med at bruge rusmidler, selvom disse gør 
én skade, fordi det ofte kan give en midlertidig 
oplevelse af at opnå en øget livskvalitet ved at 
bruge rusmidlet, trods at det reelt set giver en for-
værring, fx i psykisk tilstand og levevilkår. Sidst-
nævnte kan være tydeligt for omgivelserne, men 
langsomt blive en accepteret normal for det men-
neske, der har et skadeligt forbrug af rusmidler. 
Derfor kan det være en god idé at inddrage i be-
handling, at der skal være en åbenhed for at tale 
om den gode intention, den enkelte oplever ved 
at være påvirket. Baseret på projektets erfaringer 
mener vi, at det kan være en nøgle til at forstå, 
hvad det er, den enkelte i virkeligheden gerne vil 
have hjælp til. Det kunne fx være et menneske, 
som oplever sig hæmmet af generthed, indad-
vendthed og grundet en følelse af forkerthed 
herigennem har anvendt rusmidler for at ændre 
den del af sin personlighed. Så er det følelsen 
af at være forkert, der skal arbejdes med, fordi 
rusmidlet her har indtaget rollen som den eks-
terne ’forandringsgiver’, som man internt mang-
ler. Man skal i behandlingen her have fokus på 
at give samme følelse, men blot uden rusmidlet.  
En peer-medarbejder kan tale ud fra begge 
perspektiver – dvs. både at have prøvet at bru-
ge rusmidlet som ’forandringsgiver’, men også 
at kunne føle forandringen uden rusmidlet. 
Styrken ligger her i at kunne formidle begge 
perspektiver til andre på en autentisk og ikke 
skamfuld måde. Alene i et indforstået blik kan 
meget motivation opstå. 

Problemet med rusmidler er imidlertid, at de ved 
et mangeårigt forbrug kan nedbryde kognitive 
evner i et sådant omfang, at der kan være tale 75
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årsagen til det opståede misbrug. Hvilket netop 
betyder, at det er vigtigt at være undersøgende 
på rusmidlers funktion i det enkelte menneskes 
liv, fordi det er forskelligt fra person til person, 
hvad rusmidlernes funktion er.  

For at kunne skabe indsigt i, hvilken funktion rus-
midlerne har i et menneskes liv, er det afgørende, 
at der er tillid mellem mennesket, der skal mod-
tage behandling, og menneskerne, der giver be-
handling. Dette for at sikre, at der er mulighed for 
åbenhed og ærlighed i oplevelsen af, at det er et 
trygt og ligeværdigt ”rum”, behandlingen foregår 
i. I dette projekt bidrog peer-medarbejderen f.eks. 
ved at have en opmærksomhed på, om beboeren 
havde forstået indholdet af et møde, som beboeren 
fx havde været til med socialrådgiver, misbrugsbe-
handler, jurister eller andre myndighedspersoner. 
Peer-medarbejderen hjalp med at få ”oversat” myn-
dighedssprog til et sprog, der var i overensstem-
melse med, hvor beboeren var kognitivt eller følel-
sesmæssigt – forstået på den måde, at beboeren 
kunne have fejltolket eller misforstået i en sådan 
grad, at gode budskaber gik tabt. Peer-medarbej-
deren har selv oplevet sårbarheden ved at sidde til 
møder og føle sig reduceret til ’misbruger’ og være 
underlagt fordomme, og derfor kunne peer-medar-
bejderen her fungere som ”tolk” for begge parter, 
så ingen gik uforløste fra et møde. 

Peer-medarbejdere bidrager til motivation ved 
at være et vikarierende håb
Det er vores anbefaling, at der helt generelt i so-
cialpsykiatrisk arbejde inddrages flere peer-med-
arbejdere, da de – udover de mange andre gavn-
lige elementer, som vi har nævnt i denne artikel 
– også ved deres personlige indsigt og tilstede-
værelse kan skabe håb og motivation og dermed 
et solidt grundlag for forandring.  En peer-medar-
bejder kan nemlig være det autentiske ’vikarieren-
de håb’ – et begreb, vi har brugt i projektet – som 
betyder, at når der ikke er oplevelsen af et håb 
hos personen med brug for hjælp, så kan en pe-
er-medarbejder træde til og agere ’vikar’ ved at 
være et levende bevis på, at et andet liv er muligt. 
Samtidig kender peer-medarbejderen til netop 
følelsen af fravær af håb og kan derfor have en 
anderledes fornemmelse end de fleste andre 
medarbejdere af, hvornår det rette øjeblik for 
motivation til forandringer opstår. En velud-
dannet peer-medarbejder kan ofte se de små 
tegn og tale autentisk og direkte ind i drømmen 
om et andet liv. 76
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Socialstyrelsens projekt: ”Recoveryorienteret tilgang til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt forbrug 
af rusmidler” blev udført i Odense Kommune på det socialpsykiatriske bosted Tornbjerggård. Der deltog i alt fem so-
cialpsykiatriske bosteder i projektet over hele landet: Tornbjerggård -Odense, Tuesten Huse - Aarhus, Pedersvænge 
- Køge, Fredensvej - Vejen, Skovbo - Holstebro. 
Projektet løb fra januar 2021 til december 2022.

Læs mere om Socialstyrelsens arbejde med peers via dette link: https://socialstyrelsen.dk/handicap/psykiske-van-
skeligheder/metoder-og-tilgange/peer-stotte
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Samfundet og dets borgere ser ofte på stofbrugere på gaden med et 
stigmatiserende blik. Sådan opleves det af stofbrugerne, som gemmer sig selv  

og deres stofbrug i byens skygger. Stofindtagelsesrummet bliver derfor for 
mange et fristed, hvor mennesket bag stofbruget kan finde ro og værdighed.

TEKST OG FOTO: NIKOLAJ MØRK THORSEN
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føler sig dømte i  

blikket fra resten  
af samfundet. Men i  

stofindtagelsesrummet 
oplever de mindre skam 

Nikolaj Mørk Thorsen er antropolog og net-
værksskabende boligsocial medarbejder i 
Aarhus Kommune 
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Mark (pseudonym) trækker håndtaget på kanylen 
en smule tilbage, så en dråbe blod som en lille 
røgsky blander sig med den cognac-brune væ-
ske, som pumpen er fyldt med. Han forklarer mig, 
at det er for at sikre sig, at han har ramt rigtigt ind 
i blodåren. Væsken forsvinder stille fra kanylen 
og ind i armen. Han tager ørepropper i, læner sig 
tilbage og nyder sin rus.  Lige nu står tankerne 
stille, og bekymringerne er væk for en stund. 
Efter et kvarters tid fortsætter vi vores snak om 
hverdagslivet med et misbrug, om at være hjem-
løs og om det her rum. Han forsøger at skitse-
re for mig, hvordan det er at stå i en opgang en 
mørk og kold aften i december: ”Dine hænder er 
iskolde, du har været ude det meste af dagen, 
jagtet penge og stoffer, og nu skal du have be-
lønningen for det hårde arbejde. Med en tidligere 
brugt kanyle i hånden trækker du bukserne ned 
og stikker nålen ind i lysken med rystende hånd 
og risiko for at skyde forkert.”

Det er svært at forestille sig, må jeg indrømme 
for ham. Der bliver stille mellem os for en stund, 
inden han bryder tavsheden. ”Men mest af alt,” 
siger han, ”så er jeg bange for, at en mor kommer 
ind i opgangen med sine unger. Jeg har selv et 
barn, og jeg ville aldrig ønske, at han skulle se 
det her,” siger han, og kigger mig i øjnene. ”Jeg 
ønsker ikke, at andre skal se det her, men jeg 
havde jo ikke andre muligheder før det her sted.” 
(Uddrag fra feltnoter).

Som del af mit kandidatspeciale i antropologi ved 
Aarhus Universitet foretog jeg seks måneders 
feltarbejde og interviews i og omkring et stofind-
tagelsesrum i Aarhus. Ovenstående er et uddrag 
af mine noter fra feltarbejdet. Stofindtagelsesrum-
met er et anonymt tilbud til at forebygge skade 
ved indtagelse af stoffer for mennesker, der har 
et forbrug af ’hårde’ illegale stoffer såsom fx koka-
in eller heroin. Indførelsen af stofindtagelsesrum 
i det danske samfund var en del af den skades-
reducerende tilgang til stofbrugere, som opstod 
fra midten af 1990’erne, hvor man nu indram-
mede rusmiddelproblematikker som et offentligt 
sundhedsproblem med et statsligt ansvar for at 
nedbringe dødeligheden og passe på denne bor-
gergruppe af stofbrugere (1). Personalet er ansat 
for at give brugerne sterilt udstyr, forhindre over-
dosis og give mulighed for vejledning til at komme 
i behandling. Men mit speciale viser, at for socialt 
udsatte stofbrugere er det mere end det: Det er et 
sted, som muliggør ro og værdighed, og hvor man 
for en stund ikke skal tænke på omverdenen. De 

færreste stofbrugere ønsker at stå i den risikofyld-
te situation at skulle indtage sit stof i en baggård, 
et offentligt toilet eller i en ulåst lejlighedsopgang, 
som Mark fortæller det i uddraget fra mine feltno-
ter. Mark forklarer i et interview, jeg foretog med 
ham, at han dog stadig er nødsaget til at tage sine 
stoffer i det offentlige rum, selvom stofindtagel-
sesrum findes, da han fortsat er hjemløs, og at 
åbningstiderne er begrænset fra klokken 8 til 15 
- og det er hans stofbrug ikke:

”I (lejligheds)opgangene kan du komme til at tage 
det uden alle folks øjne og holdninger. Nogle 
gange er det koldt, og hvis du er narkoman, kan 
du ikke finde årerne, de trækker sig jo ind. Det 
der med, at man bare kan få fem minutters ro, 
inden der kommer én baldrende ned af trappen, 
ikke? Det er stressende. Måske smider du dine 
sager eller glemmer noget, fordi du skal skynde 
dig. Jeg kan finde på at gøre mit ærme vådt og 
tørre gulvet af, der hvor jeg har været, bare i frygt 
for, at der skulle komme nogen og se det, eller 
der skulle ligge noget blod tilbage.”

Marks udtalelse viser, hvordan hverdagslivet som 
stofbruger på gaden er risikofyldt og stressende, 
og samtidig beskriver Mark den frygt og skam, der 
kan være forbundet med ”alle folks øjne og hold-
ninger”. De fleste af de mennesker, jeg talte med 
under mit feltarbejde, forklarede deres hver-
dagsliv som en form for parallel tilværelse, hvor 
deres brug af et ulovligt stof medførte, at de over 
tid havde trukket sig fra menneskemængder og 
nære relationer. De sad ikke på torvet eller an-
dre offentlige pladser, hvor der kommer mange 
mennesker forbi, og i stedet var livet i skyggerne 
blevet en indgroet mekanisme. Det blev klart for 
mig, at frygten for at blive opdaget som misbruger, 
dømt i mødet med helt almindelige mennesker og 
blive sat i en uværdig eller skamfuld situation var 
en væsentlig forklaring på den skjulte tilværelse. 
Blikket fra andre kan opleves voldeligt og magt-
fuldt for mennesker, som i forvejen er stigmatise-
ret, undertrykt og uønsket af samfundet.

Det er veldokumenteret, at stigmatisering af stof-
brugere i det offentlige rum medfører en skam 
hos den enkelte stofbruger, og at det især er gæl-
dende for folk med et intravenøst misbrug, der 
bruger et genkendeligt og synligt redskab som 
en kanyle (2). Det var derfor ikke overraskende, 
at skyld og skam var en genkendt følelse blandt 
de stofbrugere, jeg talte med. Dog kom det bag 
på mig, hvor meget det fyldte i deres hverdag. 79
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Oplevelsen af skam i mødet med andre
Den franske filosof Jean Paul Sartre beskriver i 
sin bog Væren og intet (1943), hvordan vi i kon-
frontationen med et andet menneskes blik bliver 
opmærksom på, hvordan vi bliver objektiviseret 
og dømt af det andet menneske. Han argumen-
terer for, at fortolkningen af andres blikke i sid-
ste ende handler om vores egen selvopfattelse 
(3). Konfrontationen med et blik kan medføre en 
øget selvbevidsthed om, hvordan man selv, ens 
krop, fremtoning og udseende bliver opfattet eller 
bedømt af andre. Denne øgede selvbevidsthed i 
mødet med andres blikke kan resultere i genta-
gende oplevelser af skam for mennesker asso-
cieret med en stigmatiseret gruppe, som tilfældet 
er for mennesker med et stofbrug. Skammen er 
en internalisering af et negativt samfundssyn og 
er relationel, altså opstår skam i tilstedeværelsen 
af andre i en pinlig eller prekær situation, men 
kan også opstå i udvekslingen af et tilfældigt blik 
med en helt fremmed på gaden.

En af de fortællinger fra mit feltarbejde, som 
for alvor gjorde mig opmærksom på magten i 
andre folks blikke, var, da Jesper i et interview 
forklarede, hvordan det tog ham ”mange år at 
lære at se folk i øjnene igen”, efter han i en læn-
gere periode var kommet ud af sine problemer 
med heroin. I den periode blev han opmærksom 
på, hvordan andres blikke opleves fordømmende 
og havde påvirket hans adfærd og syn på sig selv:

”Mit misbrug gjorde helt fysisk, at jeg begyndte 
at kigge mere ned i jorden og ikke have øjenkon-
takt med verden og de mennesker, jeg mødte. 
Det er den her skyld og skam. Jeg blev træt af 
at blive set ned på. Du får jo et spejlbillede af, 
hvor sørgelig du selv er, og det gør ondt indeni. 
Da jeg havde været i miljøet en del år, begyndte 
jeg at lade være med at kigge folk i øjnene, blive 
usynlig og gå langs med væggene, gå hurtigt og 
altid have en stor jakke på med hætten trukket 
op over hovedet, fordi jeg bare ikke ville ses. Jeg 
begyndte faktisk at gemme mig fra omverdenen.”

Dårlige oplevelser af skyld og skam i mødet med 
andre gjorde, at Jesper begyndte at undgå andre 
menneskers blikke og forsøgte at gøre sig usyn-
lig. Jespers historie viser, hvordan stigmatisering 
og den negative selvbedømmelse udløst af an-
dre folks blikke kan have en stor magt over det 
enkelte individs adfærd og opfattelse af sig selv. 
Magten ligger ikke i én enkelt oplevelse af skam 
i mødet med andre, som de fleste af os har ople-

vet, men internaliseringen af skam er en konse-
kvens af en serie af blikke og dårlige kropslige 
oplevelser, som kan få individet til at flygte fra de 
situationer, som fremprovokerer den følelse (4). 
Jesper gjorde opmærksom på denne mekanis-
me under vores interview, hvor han forklarer:

”Det tog mig mange år at lære, at når folk kigger på 
mig, så kigger folk på mig som et menneske. Men 
jeg havde jo stadig indstillingen af, at de kiggede 
ned på mig. Jeg fortolkede meget tit folks blikke 
som noget helt andet, end det rent faktisk var, fordi 
jeg havde en erfaring af, at det var sådan, folk så 
på mig. Så det er dét, jeg mener med det blik. Det 
er måske faktisk mest mig selv, der gør det. Jeg er 
måske min egen smagsdommer, faktisk.”

Jespers citat tydeliggør, at den negative fortolk-
ning af andres blikke også er et udtryk for stof-
brugerens egen negative bedømmelse af sig 
selv. En misbruger har ikke nødvendigvis tyde-
lige fysiske kendetegn som i tilfældet med den 
stigmatisering, som andre mennesker kan op-
leve fx ift. køn, hudfarve, vægt eller andet (5). 
Men i oplevelsen af et dømmende blik fra an-
dre mennesker, som gentager sig igen og igen i 
hverdagen – fx i supermarkedet, hos lægen, på 
apoteket eller andre steder –  er også oplevelsen 
af, at det alligevel er éns fysiske tilstedeværelse 
– éns kropslighed – som er genstanden for stig-
matiseringen. Her bliver stofindtagelsesrummet 
for mange et sted, hvor de både fysisk og psykisk 
kan opleve friheden fra andres reaktioner på de-
res fysiske tilstedeværelse. Det bliver et fristed, 
hvor man bliver set som mere og andet end en 
misbruger, og hvor mennesket bag stofbruget 
kan finde ro og værdighed.

Stofindtagelsesrummet som et fristed
”Fixerummet er et fristed, ikke? Når jeg kom-
mer herind, så falder alt til ro. Det er nogle fede 
medarbejdere, de er gode at snakke med, og 
man kan være anonym. Du kan være den, du 
er. Herinde er der ro på, og der er respekt for 
medarbejderen. Der er en rigtig god tone. Så det 
her rum her, det gør, det er nemmere at være til.” 
(Interview med Johnny).

Indførelsen af stofindtagelsesrum, udlevering af 
gratis og rent værktøj og andre forebyggende 
sundhedstiltag på rusmiddelområdet har veldo-
kumenterede effekter for antallet af overdosis, 
fejlfix, dødsfald og andre sundhedsmæssige 
konsekvenser ved intravenøst misbrug og har 80
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”Mit misbrug 
gjorde helt fysisk, 
at jeg begyndte at 
kigge mere ned i 
jorden og ikke have 
øjenkontakt med 
verden og de 
mennesker, jeg 
mødte.”
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derfor en velbegrundet berettigelse i sig selv (6). 
Alligevel blev det hurtigt tydeligt i mit møde med 
brugerne, at rummet også har en vigtig social 
betydning for udsatte stofbrugeres hverdagsliv.
Stofindtagelsesrummet opleves som mere og 
andet end et rum at indtage sine stoffer i, som 
citatet fra Johnny viser, og det samme gjaldt flere 
af mine interviewpersoner, som er daglige bruge-
re af rummet. De beskrev stofindtagelsesrummet 
som et socialt fristed i en stressfuld og til tider 
ensom hverdag. 

Som udtalelserne fra Mark og Jesper tidligere i 
artiklen viste, så kan frygten for andres fordøm-
mende blikke, skamfulde situationer og den ge-
nerelle synlighed i det offentlige rum have per-
sonlige negative konsekvenser for hverdagslivet 
med et stofbrug, fx at måtte skynde sig eller 
bruge redskaber, der ikke er hygiejnisk tilstræk-
kelige. I stofindtagelsesrummet er brugerne 
konstant overvåget og synlige for både andre 
stofbrugere og personalet, men hvorfor opleves 
blikket fra andre anderledes og mindre skamfuldt 
i stofindtagelsesrummet, end når man indtager 
sine stoffer i det offentlige rum? Det giver stofbru-
ger Henrik et bud på:

”Der er ro, og det bliver accepteret, at du bru-
ger nål. Der er folk, der passer på en. Sker der 
et eller andet, er det et dårligt stof eller et eller 
andet, det kan du ikke altid vide, så sidder der 
to mennesker klar til at redde dit liv. De giver 
altid en god snak, hvis du er ked af det. Det er 
ligesom familiemedlemmer, nærmest. Det er 
lige før, at vi ser medarbejderne her mere, end 
vi ser vores rigtige familie.” 

Henriks udtalelse viser, hvordan overvågningen 
fra personalet under et stofindtag opleves som 
en tryghed fremfor at være forbundet med den 
skam, som han oplever uden for rummet. Den 
magt og vold, som blikket kan medføre hos den 
enkelte, bliver transformeret i stofindtagelses-
rummet, hvor synlighed og blikket fra den anden 
får en anden og mere positiv betydning. Han si-
ger også: 

”Vi har brug for det sted her. Det giver et helle. Det 
gør det sgu. Du bliver ikke stigmatiseret herinde”.  

At Henrik beskriver stofindtagelsesrummet som 
et ”helle” i hverdagen, viser, at brugen af (stofind-
tagelses)rummet kan blive en måde at skærme 
sig fra det fordømmende blik fra omverdenen. På 

den måde får rummet en helt anden betydning 
som skadesreducerende tiltag, end hvad der 
først var intentionen. Det handler ikke kun om 
forhindringen af overdosis og rene kanyler, men 
i høj grad også om at skabe et trygt og socialt 
fristed for en stigmatiseret gruppe. Et sted, hvor 
man kan skærme mennesker for den uværdig-
hed og skamfulde situation at skulle indtage sine 
stoffer på gaden. 
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På Kofoeds Skole på Amager skal der være plads til at kunne rumme udsatte 
menneskers tobaksrygning. Derfor har kunstnerduoen Randi & Katrine skabt 
kunstværket ’Kofoeds cigar’, som får kunst, tobaksrygning og mennesker i 

udsatte positioner smeltet sammen i en højere enhed.
TEKST: ROBERT OLSEN

FOTO: TORBEN PETERSEN

På Kofoeds Skole  
er rygerummet et  

otte meter højt 
kunstværk

Robert Olsen er forstander  
for Kofoeds Skole. 
Foto: Helga Theilgaard
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Første gang, jeg ’røg’ tobak, var i 1964. Jeg var 
fire år. Min far og en af hans kammerater sad i 
køkkenet. De havde spist aftensmad og fik sig 
en smøg, efter hvad der sikkert havde været en 
lang arbejdsdag. Om de gjorde det for sjov, eller 
fordi de mente, at ”knægten” skulle lære at ryge, 
ved jeg ikke – men de stak smøgen til den fire-
årige mig, der kvitterede med at gå direkte ind i 
sengen og kaste op. 

Som teenager røg jeg nede i hjørnet i skolegår-
den og i smug ud af mit værelsesvindue. Men 
jeg blev afsløret og lagde smøgerne fra mig igen. 
Som ung i firsernes København stod den på lan-
ge morgenmadsseancer med stempelkaffe, avis-
læsning og intensiv rygning. Og rockkoncerter i 
smøgernes tågede slør. Dog med mange ophold, 
indtil jeg omkring de tredive stoppede helt. 

Tobaksrygningen forsatte dog med at være til 
stede i mit arbejdsliv, som kontinuerligt har hand-
let om udsatte mennesker, og hvor jeg hele tiden 
skulle forholde mig til rygning og røg. Fra kæ-
derygende psykiatriske patienter på Kommune-
hospitalet til hjemmebesøg i distriktspsykiatrien i 
lejligheder med fyldte askebægre og nikotingule 
vægge. På Mændenes Hjem var rygningen så 
intensiv, at jeg måtte skifte tøj, når jeg gik ud ad 
døren. Rygning var overalt i hverdagen og i sam-
fundet – men det skulle der laves om på.

Rygeloven
Den 15. august 2007 blev ’Lov om røgfri miljøer’ 
indført med det formål ”at udbrede røgfri miljøer 
med henblik på at forebygge sundhedsskadeli-
ge effekter af passiv rygning og forebygge, at 
nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning” 
(1). Populært blev loven kendt som ’rygeloven’. 
Loven etablerede rammer og restriktioner for, 
hvor og hvornår man måtte ryge. 

Det skete ikke helt uden sværdslag. Mest 
fremtrædende var nok ’nationalskjalden’ Kim 
Larsen – ofte bakket op af andre kulturper-
sonligheder – der påtog sig rollen som mod-
standsmand og talsperson mod tiltagende 
restriktioner for rygere. Han sammenlignede 
rygelovene med fascisme, lavede plakater og 
dannede protestbandet ”Den Gule Negl” (2). 
Men selv om Kim Larsen fik tvunget igennem, 
at han ville ryge i TV- studier og på scener, så 
var tiden passé. 

Enkelte værtshuse forsatte med indendørs ryg-
ning, og der blev givet lidt midlertidig dispen-
sation til væresteder for socialt udsatte, men 
kun kortvarigt. Folkesundheden og tidsånden 
vandt, og rygerne måtte se sig henvist til ga-
dehjørnerne. 
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Ud i kulden
Hjemløse, psykisk syge og andre udsatte grupper 
er en subkultur (3), der er defineret af andre end 
dem selv, dvs. af majoritetssamfundet, og det kan 
derfor betyde en følelse af udstødelse fra sam-
fundet. De er, som Kim Larsen synger, »dem, de 
andre ikke må lege med« (4). Det er min oplevelse 
som mangeårig fagperson på området, at udsat-
te menneskers selvbillede – »Jeg er narkoman! 
Jeg er alkoholiker! Jeg er ryger!« - er med til at 
understøtte deres eksklusion. Og blandt de ud-
satte er der rigtig mange, som er tobaksrygere. 
Faktisk langt flere end i resten af befolkningen. 
Eksempelvis er der 21 procent, der ryger dagligt, 
blandt personer, hvis højest fuldførte uddannelse 
er grundskolen. Til sammenligning er der kun syv 
procent, der ryger dagligt, blandt personer, der har 
gennemført en videregående uddannelse. (5) For 
en gruppe, der i forvejen er udsatte i samfundet, 
observerede jeg som fagperson, der har arbejdet 
med disse mennesker i mange år, at rygeloven 
gav en del udsatte tobaksrygere oplevelsen af at 
være endnu mere uden for samfundet, end de var 
i forvejen. Deres tobaksrygning var førhen noget, 
som de kunne dele med resten af befolkningen. 
Men nu oplevede mange det som blot endnu en 
ting, de kunne tilføje til listen over vaner og ad-
færd, som var ’uacceptabel’ i majoritetssamfundet 
– at være ”dem, de andre ikke må lege med” (4). 

Rygning er det mindste problem
Men der kan også ligge noget potentielt positivt i 
at erklære sig som »dem, de andre ikke må lege 
med«: Så ER man da noget, og man er ikke ale-
ne om at være det. ’Udenforskabet’ kan blive en 
mere eller mindre erklæret identitet. Det udligner 
i et vist omfang den ubalance, der er i forholdet 
mellem dem, vi traditionelt opfatter som eksklu-
derede, og de fagkundskaber, der sætter dem i 
tale som ekskluderede (6).

Vi må se i øjnene, at der er rigtig mange af de 
mennesker, der kommer på Kofoeds Skole, hvor 
jeg arbejder som forstander, og på andre sociale 
tilbud, der finder en værdi, et fællesskab og en 
identitet i rygningen. En holdnings-undersøgelse 
foretaget blandt medarbejdere, ledere og udsat-
te på sociale tilbud fra 2010 er sigende nok titu-
leret: ”Rygning er deres mindste problem”. Andre 
sociale problemer fylder langt mere i hverdagen 
for disse mennesker, f.eks. stress, sårbarhed, 
angst, rusmiddelafhængighed eller psykisk syg-
dom, for at nævne nogle få. Mange hverken kan 
eller vil stoppe med at ryge (7, 8).

Her kan vi som social institution blive sat i et 
dilemma. Vi skal hjælpe vores brugere til et sun-
dere liv, fx ved at støtte dem i at kvitte smø-
gerne – samtidig skal vi være et sted, hvor de 
føler sig velkomne. Et sted, hvor de ikke bliver 
udskammet for det, de har med i bagagen – in-
klusive rygning.

Men rygning HAR regler på Kofoeds Skole. Man 
har fulgt det øvrige samfunds udvikling. Først 
røg man alle steder, og skolens brugere kunne 
endda tjene op til smøger ved at arbejde i et 
af skolens værksteder. Senere blev rygning be-
grænset – med nutidens briller på en nærmest 
morsom måde – hvor man kun måtte ryge i den 
ene del af den store kantine og ikke i den anden 
del. Så blev det forbudt i kantinen; der blev lavet 
rygerum; og til sidst måtte rygerne ud i gården 
for at ryge. Da det skete, sagde en af rygerne 
med et smil på læben: ”Nu dør vi ikke længere 
af lungekræft, men af lungebetændelse”.

Da jeg tiltrådte som forstander på Kofoeds Sko-
le i 2011, var rygerne henvist til et telt i et hjørne 
af gården.

Kofoeds Cigar
For at kunne rumme alle de udsatte mennesker, 
der ryger, har vi fået ’Kofoeds Cigar’. Kofoeds 
Cigar er et otte meter højt kunstværk i Kofoeds 
Skoles skolegård, skabt af kunstnerduoen Randi 
& Katrine. Kunstværket er udformet som en cigar 
med banderole, rullede blade og gløder i toppen 
– samt skabt med indendørs rygefaciliteter. Til 
daglig fungerer ’Cigaren’ som rygerum, vartegn 
og socialt samlingssted.

Projektet blev til på baggrund af en donation fra 
Ny Carlsbergfondet, som også anbefalede Ran-
di & Katrine som de udførende kunstnere. I pro-
jektets spæde start besøgte Randi og Katrine 
Kofoeds Skole flere gange, og i et samspil med 
de mennesker, som kommer på Kofoeds Sko-
le, blev idéen til Cigaren skabt. Der blev holdt 
møder mellem rygerne på Kofoeds Skole og 
Randi og Katrine, som lyttede opmærksomt 
til de mange elevers ønsker, håb og drømme. 
Med det i bagagen gik det nye rygerum fra idé til 
model, og videre til udformning og godkendelse 
hos de relevante myndigheder. For godkendel-
ser skal der til, når man har i sinde at bygge en 
otte meter høj cigar. 87
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For alle os, der arbejder på – eller er brugere af – 
Kofoeds Skole, taler Cigaren ind i Kofoeds Skoles 
rammer på en måde, som gør skolen levende, 
aktiv og samtidig smuk. Det store arbejde, der 
er blevet lagt i at lytte til og inddrage rygerne, 
har fået mennesker, holdninger og kunst til at 
flyde sammen. Rygerne fortæller os, at resul-
tatet er blevet en følelse af medejerskab af 
kunstværket. Rygerne oplever, at de har fået 
vendt en følelse af negativ udskamning til en 
positiv inklusion. Sideløbende tilbyder vi så 
rygestopkurser i samarbejde med kommunen, 
så de, der selv ønsker at forlade rygningen, kan 
få god hjælpe og støtte hertil.

Rygning har altid fyldt meget i kunst og kultur. 
Ikke kun billedet af den rygende rockmusiker el-
ler billedkunstneren i sit atelier. Rygende menne-
sker har fundet vej til lærredet hos Picasso, Van 
Gogh, Cezanne, Warhol og mange flere. Listen er 
uendelig lang. Men på samme måde som rygning 
figurerer stadigt sjældnere i film, finder ’rygeren’ 
ikke længere så ofte vej til malerlærredet. Nu kan 
Kofoeds Skoles rygere så se sig repræsenteret i 
Randi og Katrines Cigar. Men mindre end en otte 
meter høj cigar bør kunne gøre det. Vi andre kun-
ne måske også lade os inspirere til, at sociale 
problemer ikke kun angribes med en moralsk for-
forståelse, men også med ironi, humor og kunst. 
Og ikke mindst inddragelse og dialog (9).
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Kofoeds Skole er grundlagt i 1928 af kordegn Hans Christian Kofoed (1898-1952).

Skolens indsatsområder er: 
- Undervisning for arbejdsledige
- Værksteder (erhvervstræning) for arbejdsledige
- Rådgivning (social, juridisk, psykologisk, psykiatrisk – og familierådgivning)
- Opsøgende arbejde og botilbud for unge hjemløse
- Kontaktsteder og botilbud til grønlændere med sociale vanskeligheder.

3.500-4.000 forskellige mennesker af alle køn bruger hvert år Kofoeds Skole. I 2015 var der mennesker født i 100 
forskellige lande, som benyttede Kofoeds Skole.
Der findes Kofoeds Skole i København, Aarhus, Aalborg og Nuuk. Skolen har desuden inspirereret og medvirket til at 
oprette lignende tilbud i flere lande i Østeuropa.

Berlingskes anmelder, Birgitte Ellemann Høegh, gav Kofoeds Cigar 6 stjerner ud af 6 og skrev: ”Kofoeds Cigar kan 
godt fungere som et smukt vartegn for skolen. Et sted med højt til loftet også for rygerne”.

Referencer:
(1) Rygeloven: https://www.retsinformation.dk/eli/
lta/2007/512 

(2) Larsen, Kim m.fl. Den gule negl (2008) Hold 
Dig På Måtten - YouTube

(3) https://denstoredanske.lex.dk/subkultur

(4) Larsen, Kim. Forklædt som voksen 1986

(5) Om voksnes rygevaner (2021) https://www.
cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/fak-
ta-om-rygning/voksnes-rygevaner/

(6) Olsen, Robert. Tidsskriftet Social Politik 2014

(7) Christensen, Berit (2011).  Er rygning stadig 
deres mindste problem? Undersøgelse blandt 
fagprofessionelle af holdning til socialt udsatte 
og tobaksrygning. Røgfrihed for alle

(8) Christensen, Berit (2010). Rygning er deres 
mindste problem? Sund By Netværket / Røgfri-
hed for alle.   

(9) Olsen, Robert og Øbing, Lars.  Kofoeds Sko-
le 2.0 Kofoeds Skole Kofoeds-Skole-2.0-2022.
pdf (menneskermedmere.dk) 89
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”Alle mennesker har 
brug for at mærke, at 

deres tilstedeværelse gør 
en forskel”

 
Line Seier Madsen 

– leder og chefredaktør af ’Outsideren’ 

TEKST: KARINA LUISE ANDERSEN

FOTO: DANIEL HJORTH

Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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ILDSJÆLENE
’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil 
være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igen-
nem i sit arbejde på rusmiddelfeltet. Hvis du kunne tænke dig at no-
minere en kollega til at blive portrætteret i serien, er du velkommen 
til at skrive en mail til stof@crf.au.dk, hvor du beskriver din kollegas 
navn, job og kontaktinformation samt et par linjers motivation om, 
hvorfor netop denne kollega bør portrætteres som en ildsjæl i STOF. 
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Foreningen Outsideren er et online-magasin 
med over 10.000 læsere om måneden. Maga-
sinet består af artikler, blogindlæg, illustrationer 
og film skrevet og lavet af mennesker med psy-
kiske lidelser, og formålet er at påvirke og nu-
ancere debatten om psykiatrien og om psykisk 
sygdom samt ikke mindst også at være et fælles 
rum for deltagelse og udvikling for mennesker 
med psykisk lidelse. Outsideren har også sam-
arbejdsprojekter med fx Team Mod på Livet, der 
hører under Psykiatrienheden i Københavns 
Kommune, omkring ’Getting On” – et projekt 
med fokus på at gøre det lettere for mennesker 
med psykiske lidelser og psykisk sårbarhed 
at have en deltagende og medskabende rolle 
i frivillige fællesskaber – og ”Broen til Fælles-
skabet” – et samarbejde med Huset for Psykisk 
Sundhed på Nørrebro omkring brobygning til 
civilsamfundet fra kommunale og regionale ind-
satser. Desuden har foreningen også en filmfe-
stival kaldet ’Don’t fear the weird’, som laves i 
samarbejde med PsykInfo i Region Hovedsta-
den, og hvor formålet er at fremme åbenhed og 
nedbryde tabuer ved at invitere publikum til at 
se film om psykisk sygdom og sårbarhed i kom-
bination med oplæg og debatter. 

Outsideren ledes af chefredaktør Line Seier Mad-
sen, som er antropolog, og som allerede i sit før-
ste job efter universitetet valgte at arbejde med 
mennesker, der var udsatte i samfundet. 

”Som nyuddannet antropolog arbejdede jeg på 
Aktivitetscentret Sundholm på Amager, hvor ud-
satte borgere kan blive en del af et arbejdsfælles-
skab sammen med andre. Det var en vigtig læretid 
for mig, fordi jeg her fik øjnene op for, hvor vigtigt 
det er for alle at have noget at stå op til. Selvom 
mange af de folk, der var en del af arbejdsfælles-
skaberne, kæmpede med komplekse problemstil-
linger som svært alkohol- og stofbrug, hjemløshed 
og psykiske lidelser, så stod de hver dag op og 
kom på de forskellige værksteder,” fortæller Line 
Seier Madsen og fortsætter:

”På Sundholm var jeg tilknyttet et fortælle-
værksted, hvor jeg hjalp andre med at skabe 
personlige byvandringer, baseret på deres 
kendskab til byen og egne livshistorier. Her lær-
te jeg, hvorfor det er altafgørende, at man – når 
livet er gået skævt – får mulighed for at fortælle 
sin egen livshistorie på nye måder. Det at kunne 
bruge sine livserfaringer til noget konstruktivt 
gør, at de føles lettere at bære rundt på.” 

Det daglige arbejde
Line Seier Madsen har arbejdet som daglig le-
der af Outsideren i fire år, og selvom hun sær-
ligt brænder for formidlingsdelen af jobbet samt 
samarbejdet med andre mennesker og organisa-
tioner, så går meget af hendes tid med at forsøge 
at skabe et ordentligt finansieringsfundament for 
foreningen. 

”Den vigtigste opgave for mig lige nu er at sikre, at 
Outsideren også vil bestå langt ud i fremtiden. For-
eningens aktiviteter er finansieret af puljemidler, 
fondsmidler, donationer og støttemedlemsskaber, 
og vi har ingen faste driftsmidler noget sted fra. Vi 
er gode til at søge projektmidler og har de seneste 
år fået projektstøtte fra både Sundhedsstyrelsen, 
Velux Fonden og Region Hovedstadens Psykia-
tri,” siger Line og fortsætter:

”Men der skal ikke mere end et par afslag på pro-
jektansøgninger til, før jorden begynder at ryste 
under os. Det er et stort pres, vi som forening må 
leve under, og som vi stadig ikke har fundet en 
måde at komme ud af. Tidligere har vi kunnet klare 
os ved at søge faste puljemidler, men tiderne har 
ændret sig, og vi er mange foreninger om at søge 
de samme puljer nu. I en lille forening som Outsi-
deren, der er drevet af ildsjælekræfter, er risikoen 
hele tiden stor for, at ansatte og frivillige brænder 
ud, når vi hele tiden skal jagte nye midler.”

Line Seier Madsen håber, at initiativer og for-
eninger som Outsideren får bedre chancer i 
fremtiden for at overleve finansielt. For selvom 
mange foreninger og fællesskaber understøttes 
af passionerede frivillige kræfter, så er der brug 
for penge til den faste administration og drift for 
virkelig at kunne være med til at skabe en stabil 
og vedvarende forskel.  

”Jeg ville ønske, at vi som samfund bliver bedre 
til at passe på de sociale initiativer og fællesska-
ber, der findes rundt omkring i civilsamfundet. 
Der er så meget virkelyst i befolkningen og brug 
for, at vi samles, så ingen sidder alene derhjem-
me, men det er samtidig alt for svært at sikre fast 
finansiel grund under de mange vigtige steder, 
hvor udsatte borgere kan komme og være en del 
af et fællesskab.” 

Passion for at skabe bedre forståelse for hin-
anden
Line Seier Madsen oplever, at flere af de men-
nesker, hun har mødt i sit arbejdsliv med udsatte 
mennesker i samfundet, ikke kun har psykisk li-
delse, men også problemer med rusmidler. Det er 
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en gruppe af mennesker, som hun allerede i sit job 
på Aktivitetscentret Sundholm fik øjnene op for, 
manglede hjælp og støtte fra samfundet. 

”Jeg har mødt mange mennesker, der ikke fik den 
rigtige hjælp og støtte fra det offentlige og i stedet 
var nødt til at finde på andre måder at leve med 
de udfordringer, de havde. Her fungerede alkohol, 
stoffer og lignende som en måde for dem at få en 
pause fra virkeligheden og en vej til at komme igen-
nem tab af familierelationer, kolde nætter på gaden 
og en følelse af at være fastlåst i en umulig livssitu-
ation,” siger Line Seier Madsen og fortsætter: 

”Det kan gøre en stor forskel i et menneskes liv, 
hvis man har noget meningsfuldt at stå op til og 
nogen, der venter på dig – og ringer, når du ikke 
kommer. Alle mennesker har brug for at mærke, 
at deres tilstedeværelse gør en forskel, og at man 
kan bidrage med noget, der har betydning for os 
selv og andre. Og det gælder også udsatte men-
nesker, som måske kan føle, at de ellers har min-
dre værdi i samfundet end andre.” 

Hun tilføjer:

”Og når man skaber de fællesskaber, der er brug 
for, så må det aldrig blive pseudo-fællesskaber, 
hvor man lægger op til, at det egentlig ikke spiller 
en rolle, om folk bliver væk. Hvis de uden pro-
blemer kan lade være med at komme, så sender 
man et signal til folk om, at de og det, de er og 
kan bidrage med, godt kan undværes. I stedet 
skal deres særlige behov kunne rummes i fæl-
lesskabet, så de heller ikke føler sig for pressede 
af at være med”

I det hele taget er det vigtigt for Line Seier Mad-
sen at være med til at bidrage til, at samfundet 
kan blive bedre til at se og forstå, at mennesker 
er forskellige og har forskellige behov, og de der-
for også skal kunne rummes individuelt, når de 
har brug for hjælp. Dette gælder for eksempel 
mennesker med samtidige rusmiddelproblemer 
og psykisk lidelse. 

”Jeg ville ønske, at det var nemmere at få hjælp 
for dem, der både kæmper med psykiske lidel-
ser og rusmiddelproblematikker. Så vidt jeg ved, 
findes der ikke et væld af steder, hvor man kan 
få hjælp til begge ting samtidig. For den enkelte 
er tingene jo ofte meget forbundne og skal der-
for også adresseres samtidigt, hvis man skal 
kunne ændre sine adfærdsmønstre og tænk-
ning,” siger Line Seier Madsen og uddyber:  

”Jeg ville i det hele taget ønske for udsatte men-
nesker generelt, at vi som samfund var bedre til at 
hjælpe mennesker med lige præcis dét, de har brug 
for, og at der ikke blev tænkt så meget i afgrænsede 
funktioner. Hvis ens hjem roder, fordi man har det 
psykisk svært og ikke kan overskue at pakke sine 
flyttekasser ud efter en flytning, er det nok mest af 
alt en hjælpende hånd, der skal til, fremfor alt mu-
ligt andet. Der er sikkert forklaringer på, hvorfor 
hjælpen er opdelt, som den er, men for det enkelte 
menneske giver det ikke mening, at man kun kan 
få hjælp til én ting ad gangen. Dét håber jeg, at vi 
kommer til at se ændre sig i fremtiden.”

Fortællinger, der gør en forskel
Hendes faglige baggrund som antropolog er vigtig 
for Line Seier Madsen i forhold til at forstå, at de 
fortællinger, der eksisterer om mennesker i sam-
fundet, er med til at påvirke alt i livet og i hverdagen 
både for den enkelte og for fællesskabet.

”Jeg er helt sikkert meget farvet af hele den tilgang 
indenfor antropologien, der handler om, at virke-
ligheden er noget, vi skaber sammen med andre 
gennem det sprog og de forestillinger, vi har til 
rådighed. Ved at arbejde med den fortælling, vi 
har om os selv, gennem for eksempel skrivning af 
personlige fortællinger, kan man begynde at forstå 
sig selv i et nyt lys. Det er ofte det, jeg ser ske 
i Outsideren, når vores skribenter får respons på 
deres tekster fra læserne. Det betyder utroligt 
meget, når andre siger, at de for eksempel kan 
genkende den følelse af at være ensom, som 
man har beskrevet. Så går både skribent og læ-
ser fra at stå alene med deres erfaringer til at 
kunne deles om dem, og skribenten bliver én, 
der kan hjælpe andre,” siger Line Seier Madsen 
og afslutter:

”Hos Outsideren får mennesker en virkelig vigtig 
følelse af, at alt det svære, de har gået igennem i 
psykiatrien eller ungdomslivet, kan bruges til no-
get konstruktivt og komme andre til gavn. Ved fx at 
skrive et blogindlæg om ens seneste indlæggelse 
kan man være med til at klæde psykiatriske syge-
plejersker bedre på til jobbet eller hjælpe andre i 
en lignende livssituation, så de ikke føler sig alene. 
Det gør en forskel, at man er til og har haft det liv, 
man har. Og at kunne være med til at give andre 
den følelse er med til at gøre det meget menings-
fuldt for mig at gå på arbejde hver eneste dag.”
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Nyt fra Center for 
Rusmiddelforsking

Sæt kryds i kalenderen, og kom til konferencen 
’Rusmidler, mennesker og samfund’! 

Center for Rusmiddelforsknings årlige konference, ’Rusmidler, mennesker og 
samfund’ (tidl. ’Formidlingsdagen’), afholdes som vanligt i juni, helt præcist tors-
dag d. 15. juni 2023. Her får du en hel dag med oplæg fra vores forskere, som 
deler den nyeste samfundsvidenskabelige viden om rusmidler, forbrug, behand-
ling, forebyggelse og politik.

Konferencen er målrettet alle, der arbejder på rusmiddelområdet som fx rusmid-
delbehandler, socialrådgiver, politibetjent, læge, psykolog, forsker eller andet, 
men andre interesserede er også velkomne.  

Følg med i nyt om konferencen på Facebook ved at følge profilen ’Rusmiddel-
forskning’ eller via vores hjemmeside www.rusmiddelforskning.dk. Du kan også 
holde dig orienteret gennem vores nyhedsmail. 

Find program og tilmelding på www.rusmiddelforskning.dk i løbet af foråret 2023. 
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Nyt projekt om forebyggelse af skadeligt brug af rusmidler blandt unger

Involvering af forældre, klare retningslinjer for alkohol ved fester samt samtaler i grupper med 
brug af metoden Den Motiverende Samtale er nogle af de greb, forskere vil afprøve til at sæn-
ke brug af alkohol og andre rusmidler samt fremme trivsel blandt gymnasieelever i et nyt stort 
projekt. Center for Rusmiddelforskning har fået næsten 7 mio. kr. fra TrygFonden til at afprøve 
en række indsatser for at forebygge skadeligt brug af alkohol og andre rusmidler blandt unge. 
De gruppebaserede motiverende samtaler er allerede testet på gymnasieelever i et pilotprojekt.

Nyt projekt om unge mellem 14 og 17 år med fokus på samspillet mellem alkoholkultur,  
beruselse, seksualitet og grænseoverskridende adfærd

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget seks millioner kr. til antropolog og lektor Margit Anne 
Petersen fra Center for Rusmiddelforskning til et nyt forskningsprojekt med det formål at under-
søge, hvordan alkohol og beruselse indgår i og påvirker unges sociale og seksuelle relationer. 
Fokus er på unge mellem 14 og 17 år, som er den alder, hvor mange unge begynder at eksperi-
mentere med både alkohol og seksualitet. Der findes meget lidt forskning om disse helt unge, ift. 
hvordan alkohol, socialliv og seksuelle grænser spiller sammen. Her kan projektet bidrage med 
ny viden til gavn for fx forebyggelseskampagner eller behandling af unge, som har været udsat 
for grænseoverskridende adfærd.

De seks millioner kr. kommer fra den såkaldte Sapere Aude-bevilling, som tildeles særligt talent-
fulde yngre forskere, som er parate til at lede et forskningsprojekt på højt internationalt niveau.

Ny rapport: Nye indsatser til at forebygge spiritus- og narkotikakørsel hjælper mennesker 
med et skadeligt rusmiddelbrug i behandling

Et pilotprojekt med fokus på at hjælpe mennesker, der er blevet sigtet for og/eller er i risiko for 
fremtidig spiritus- eller narkotikakørsel, har vist, at 23 % af de 1900 mennesker, som i projektet er 
blevet opfordret til at sige ja til at blive kontaktet af en rusmiddelbehandler, har taget imod tilbud-
det. Projektet er udført af Center for Rusmiddelforskning i tæt samarbejde med Rådet for Sikker 
Trafik, fire politikredse samt rusmiddelcentre i 27 kommuner i Danmark. 

Læs rapporten ’FIAT- Pilotafprøvning af nye indsatser til at forebygge spiritus- og narkotikakørsel 
oghjælpe mennesker med et skadeligt rusmiddelbrug i behandling’ på www.rusmiddelforskning.
dk under ’Publikationer’.

Nyt pilotstudie har fokus på sundhedspersonales arbejde med ældre, plejekrævende  
mennesker med rusmiddelproblemer

Forskere fra Center for Rusmiddelforskning udfører i samarbejde med MANTRA (Moesgårds 
ANTROpologiske Analysehed), Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, et kvalitativt 
pilotstudie med fokus på sundhedspersonales arbejde i hjemmeplejen og på plejehjemspladser 
i forhold til plejekrævende ældre mennesker med rusmiddelproblemer. Forskerne undersøger, 
hvordan disse ældre menneskers ofte meget komplekse sundhedsudfordringer stiller særlige 
krav til arbejdet, og hvordan deres rusmiddelbrug rejser særlige typer af dilemmaer for persona-
let. Projektet udføres i to kommuner.
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Ønsker du at abonnere på STOF?
Så send mail til stof@crf.au.dk  

Bladet udkommer tre gange om året, og abonnementet er gratis.

OBS. Hvis du som abonnent flytter til en ny adresse, så er det vigtigt, at du meddeler det til os på 
stof@crf.au.dk, da din adresse ikke automatisk bliver opdateret hos os. Dette gælder også,  

hvis du modtager STOF på din arbejdsplads og skifter job.  

Idéer og forslag til nye artikler er også altid meget velkomne. Skriv til stof@crf.au.dk  
Hvis du ikke selv ønsker at skrive en artikel, men måske har faglige spørgsmål eller emner,  

du ønsker at foreslå os at skrive om i STOF, så hører vi også meget gerne fra dig.

Læs mere på www.rusmiddelforskning.dk/stof 

første fest

mads fra den classenske legatskole
inviterer mig til en fest
første fest nogensinde
jeg glæder mig helt vildt
marokkaneren giver mig 10 gram kokain
og 20 pølsemandsposer
kom tilbage med 4000 bror
behold resten
jeg finder en legeplads
forbereder poserne
sniffer min første streg
mødes med mads
vi sniffer en streg hver
og ankommer til gymnasiefesten
jeg fester og sniffer en streg mere
sælger et par poser
sniffer endnu en streg
falder i snak med en 19-årig blondine
hun tror jeg er 20
jeg er 14
jeg byder hende på drinks og streger
indtil ordensmagten omringer mig
en tur på politistationen
uden yderligere politiforretning
bliver jeg løsladt
mor henter mig klokken halv fem
nu skylder jeg penge
til nogle perkere som stikker mig ned
hvis jeg overskrider betalingsfristen
så ugen står igen på knæk

Af Haidar Ansari fra digtsamlingen  
’Institutionaliseret’ udgivet på forlaget Gyldendal i 2022


