
Klassikeren

Stof  nr. 542

Den internationale faglitteratur er lidt af en 
jungle –  stor, uoverskuelig og ufremkommelig. 
I denne skov af viden er der visse artikler, der  
ikke er til at komme uden om. De indeholder 
noget essentielt, noget man må forholde sig til.  

Stof bringer i hvert nummer en klassiker -  
hele artiklen eller uddrag - på dansk.  
Lidt efter lidt vil der dermed foreligge et udvalg 
af faglige artikler til brug for alle på området.   
STOF modtager gerne forslag til klassikere. 

Klassikeren i dette nummer bringer vi på opfordring fra flere læ-
sere. Peter Ege skrev artiklen ’Behandling gør en forskel’ til det 
gamle Stof i 1999, og der er ikke siden produceret en så grundig og 
omfattende vidensopsamling om misbrugsbehandling på dansk. 
Ved genlæsning af artiklen, kunne vi sammen med Peter Ege kon-
statere, at der (desværre) ikke var brug for en opdatering – så me-
get nyt er der alligevel ikke sket på misbrugsområdet i de senere år.   
Artiklen er god at læse for nytilkomne til feltet - men samtidig også 
en vigtig ballast for alle dem, der i mange år har forsøgt at navigere 
og tegne søkort over det store misbrugshav.

Peter Ege er en af dem, der har sejlet med i mange år: Først som 
dæksdreng hos den legendariske børnelæge Sven Heinild, deref-
ter som matros i Dag- & Døgncentret, og efterhånden har han haft 
kommandoen over flere besætninger, senest som socialoverlæge i 
Københavns Kommune. Næsten 40 år på et til tider stormfuldt mis-
brugshav, har gjort Peter Ege til et sømærke, der betyder noget, når 
man skal lægge kursen: Fagfolk og klienter har respekt for hans vi-
den og engagement - uanset om man er enig med ham eller ej. Han 
er heller ikke bange for at sige sin mening - heller ikke til politikerne.
Læs også interviewet med Peter Ege i STOF nummer 4, 2004.

At nAvigere på misbrugshAvet….



AF PETER EGE 

Jeg forbandt ham, 
Gud helbredte ham  
Ambroise Paré,  fransk kirurg i 1500-tallet.

Hensigten med dette citat er kun at 
mane til ydmyghed. Vi er ikke Gud. 
Vi helbreder ikke stofmisbrugeren 
eller den stofafhængige, og vi gør 
heller ikke vedkommende stoffri. 
Men vi kan måske i al beskedenhed 
hjælpe lidt på vej, lægge forholdene 
tilrette på en sådan måde, at det 
mobiliserer misbrugerens egne ’læ-
gende kræfter’. I bedste fald kan vi 
inspirere og hjælpe til at bryde den 
demoralisering, de fleste hjælpsø-
gende rammes af. Men hvis vi er 
ærlige over for os selv, ved vi godt, at 
indsatsen engang imellem ikke ryk-
ker noget som helst, og undertiden 
er det, vi gør, direkte skadeligt. Det 
sidste er der desværre - eller heldig-
vis - ikke forsket meget i.  

Før vi bevæger os ind på behand-
lingen og dennes kvalitet, er det nok 
hensigtsmæssigt nærmere at ind-
kredse, hvad det er, vi behandler. Vi 
taler ofte om behandling af stofmis-
brug, undertiden om behandling 
af stofafhængighed. Stofmisbrug 

er defineret som et ’ikke socialt ac-
cepteret og/eller skadeforvoldende 
brug af rusmidler’, medens stofaf-
hængighed er et syndrom, der er de-
fineret ved en konstellation af symp-
tomer, hvor de vigtigste er voldsom 
stoftrang (craving), repertoireind-
skrænkning - dvs. at indtagelse af 
rusmidler i stigende grad bliver prio-
riteret på bekostning af andre aktivi-
teter - manglende evne til at ophøre 
med indtagelsen af rusmidlet trods 
ønske herom og toleransudvikling.

Alle unge i vores kultur eksperi-
menterer med rusmidler, legale og i 
ganske mange tilfælde også illegale. 
Sådan er det bare! Det er et led i 
den almindelige socialiseringspro-
ces i overgangen fra barn til ung-
dom, og det kræver ingen særlig 
forklaring. For de fleste udvikler 
det eksperimenterende brug sig til 
et almindeligt, socialt accepteret 
brug af rusmidler. Men nogle ud-
vikler et misbrug, og det er ikke et 
tilfældigt udsnit af de unge. Biolo-
gisk arv, men også social arv, spiller 
en afgørende rolle for udviklingen 
fra brug til misbrug. De unge, der 
misbruger, er karakteriserede ved, 
at de ofte ikke har andet og bedre 

at foretage sig end at beruse sig, og 
et stærkt behov for at flygte fra livets 
realiteter.

De fleste af de unge, der misbru-
ger, ophører med deres misbrug, når 
de bliver ældre og mere fornuftige, 
men nogle bliver hængende og ud-
vikler efterhånden afhængighed, en 
tilstand der både er socialt, psykolo-
gisk og biologisk betinget. Grundla-
get for rusmidlernes afhængigheds-
skabende effekt er baseret på rus-
midlernes påvirkning af de dele af 
centralnervesystemet, som regulerer 
velvære, lyst og nydelse. I udviklin-
gen hen imod afhængighed får disse 
oplevelser stigende betydning for 
motivation og præferencer. Ved den 
fuldt udviklede afhængighed påvir-
kes også mere komplekse processer 
som hukommelse, indlæring, etiske 
vurderinger og refleksioner. Sidelø-
bende - under processen fra brug til 
misbrug og videre til afhængighed - 
optræder en kaskade af sociale kon-
sekvenser, specielt ved misbruget af 
illegale stoffer. Identitet og roller, 
værdier og fremtidsdrømme formes 
gradvist i et miljø, hvis værdier afvi-
ger ganske meget fra de værdier, der 
er centrale i normalsamfundet.
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Hvad ved vi om behandling – og hvordan finder man ud af, om en 
behandling er god eller dårlig? 

bEhAndlinG    
GøR En FoRskEl

En klassikEr



behandling & forskning  

For at resumere: Brug af rusmid-
ler er et normalfænomen, misbrug et 
udtryk for socialt afvig, og afhængig-
hed er en tilstand, der kan anskues 
som et produkt af indlæring og bio-
logiske ændringer. Afhængigheden 
er først og fremmest karakteriseret 
ved stoftrang, og ved tilbagefald når 
man forsøger at bryde afhængighe-
den, og er således en langvarig og 
undertiden permanent tilstand.

De stofmisbrugere, der er ind-
skrevet i behandlingssystemet, er 
alle misbrugere, og næsten alle er 
både misbrugere og afhængige. 
Stofmisbrug og -afhængighed er 
således ikke kun et alvorligt pro-
blem med tunge helbredsmæssige 
og sociale konsekvenser. Det er også 
et meget langvarigt og undertiden 
kronisk problem, men med et meget 
svingende forløb, hvor gode (eller 
mindre dårlige) og dårlige perioder 
afløser hinanden, bl.a. afhængigt af 
den behandling, der tilbydes.

hvor mange bliver stoffri?
Alle forløbsundersøgelser, helt uden 
undtagelser, danske såvel som inter-
nationale, nye såvel som gamle, il-
lustrerer da også de ovenfor nævnte 
forhold ved stofmisbrug og –afhæn-
gighed og dermed også, at mulighe-
den for at opnå blivende stoffrihed 
er begrænset. Haastrup & Jepsens 
undersøgelse fra Københavns Kom-
mune er illustrativ. De fulgte 300 
behandlingssøgende stofmisbru-
gere fra 1973 over en 11 års periode 
med interview- og registerdata og 
supplerede med en dødeligheds-
undersøgelse efter 20 år. Ved efter-
undersøgelsen 11 år efter var 20% 
stabilt stoffri, 5-10% havde opnået 
en ustabil grad af stoffrihed, og 26% 

var døde. Vi kan således forvente 
blandt et repræsentativt udvalg af 
stofmisbrugere, at ca. 2-3% bliver 
stoffri årligt.

Den seneste, større danske un-
dersøgelse er Center for Rusmid-
delforsknings undersøgelse af klien-
ter i døgnbehandling, altså en un-
dersøgelse af et ikke-repræsentativt 
udsnit af de klienter, der umiddel-
bart må anses for at have de bedste 
muligheder for at opnå stoffrihed. 
Her fandt man, at 25-30% gennem-
førte den stoffri behandling, og at 
ca. 15% var helt stoffri i året efter 
en afsluttet døgnbehandling. Suc-
cesraten var i høj grad afhængig af 
alderen.  Ingen under 23 år - og kun 
ganske få ældre over 40 år - opnå-
ede stoffrihed i året efter en afsluttet 
døgnbehandling. I en kommentar til 
Haastrup & Jepsens undersøgelse 
skriver Mads Uffe Pedersen fra Cen-
ter for Rusmiddelforskning, at ’de 
30-35% stabilt stoffri (som fremgår 
af Haastrup &Jepsens undersøgelse, 
red.) var udtryk for et ikke nærmere 
definerbart mætningspunkt (de, 
der kan blive stoffri, er blevet stof-
fri). En sådan forklaring kunne være 
plausibel, og der skal senere vises 
andre undersøgelser, der tyder på, 
at andelen af stoffri stagnerer efter 
en given årrække.’

Selv med en intensiv, kvalifice-
ret og langvarig behandlingsindsats 
kan vi således maksimalt opnå, at 
25-40% af stofmisbrugergruppen 
opnår stoffrihed. Resten - og dvs. 
hovedparten - af misbrugerne, eller 
rettere de stofafhængige, forbliver 
afhængige. Det er således udtryk for 
en hovedløs farmakologisk calvinis-
me, hvis man hårdnakket sigter mod 
at gøre alle stofmisbrugere stoffri. 

Det vil aldrig lykkes, og kun resul-
tere i udstødning og stigmatisering 
af dem, der ikke opnår denne ide-
altilstand. Men det er ikke ensbety-
dende med, at de ikke kan hjælpes, 
eller at de er behandlingsresistente. 
For de kan hjælpes til et bedre, mere 
socialt acceptabelt og mere produk-
tivt liv, og skam få dem, der tænker 
ilde herom. Det er en gavnlig øvelse 
at sammenligne med sygdom, også 
selv om sammenligningen kun har 
karakter af en metafor. De fleste 
sygdomme kan ikke helbredes, det 
gælder åreforkalkning, gigt, kræft, 
sukkersyge m.v. Men de kan be-
handles, symptomerne kan reduce-
res, og patienterne kan leve et godt 
(eller bedre) og mere produktivt liv 
med behandling end uden. Og det 
gælder også stofmisbrug og -afhæn-
gighed.

hvad forstår vi ved behandling?
Meget kort kan behandling defineres 
som en systematisk aktivitet, der sig-
ter mod en forandring (forbedring) 
hos den enkelte - en forandring, der 
gerne skulle manifestere sig som en 
ændret adfærd. Den systematiske 
aktivitet er organiseret i et behand-
lingssystem, der helst skulle rumme 
følgende bestanddele:

En indgangsport
Visitation
 Vurdering/diagnosticering
 Fordeling af de hjælpsøgende  

 til relevante foranstaltninger
Den konkrete behandling kan   
finde sted i:
         Ambulant- og/eller døgnregi,  

 hvor den kan være   
 medikamentelt eller ikke- 

          medikamentelt understøttet  
 (stoffri)
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Den medicinske behandling kan 
inddeles i:

 Afgiftning
 Antagonistbehandling
 Substitutionsbehandling
Behandling af komplicerende soma-
tiske og/eller psykiatriske tilstande
Uanset om behandlingen er am-

bulant eller døgnbaseret, medika-
mentelt understøttet eller ikke-me-
dikamentelt understøttet, skal der 
kunne tilbydes klienten en række 
ydelser, der kan kaldes uspecifikke 
i og med, at de skal kunne tilbydes 
i enhver form for behandling. Det 
drejer sig om:

Rådgivning
Sociale ydelser (bolig, økonomi,  
beskæftigelse)
Psykiatrisk/psykologisk/   
psykoterapeutisk behandling
Lægelige ydelser
Tilknytning til selvhjælpsgrupper/
andre uformelle netværk

hvad ved vi om effekten af behandling?
Ret beset ved vi ikke så meget om ef-
fekten af behandlingen, og specielt 
er der problemer med at indkredse, 
hvad der virker. Men noget ved vi:

Vi ved, at behandlingen kan virke, 
og at det kan betale sig at behandle. Vi 
ved også, at forskellige behandlings-
programmer/-systemer virker meget 
forskelligt. Nogle former for behand-
ling er væsentligt bedre end andre.

Det er dokumenteret med sikker-
hed, at den medikamentelle behand-
ling har en effekt. Døgnbehandlin-
gens effekt er derimod ikke sikkert 
dokumenteret.  Det er sandsynligt, 
at der er en effekt, men dokumen-
teret er det ikke, og det skal man se 
i øjnene. Det hænger sammen med, 
at positive effekter af døgnbehand-

ling kun ses hos den mindre gruppe, 
der forbliver længe i behandling. De 
positive effekter kan derfor meget 
vel være et resultat af de selektions-
processer, der er indbygget i selve 
behandlingsformen.

Ser man på den store evaluering, 
der er foretaget af Center for Rus-
middelforskning, er det påfaldende, 
at de undersøgte institutioner stort 
set klarer sig lige godt, og at de små 
forskelle, man finder, meget vel kan 
skyldes, at man til en vis grad be-
handler forskellige klientgrupper. 
’Alle har vundet, alle skal have en 
præmie’, siger dronten i Lewis Ca-
rolls eventyr om ’det tossede væd-
deløb’. Og det er selvfølgelig en mu-
lig tolkning af Center for Rusmid-
delforsknings store undersøgelse 
af effekten af døgninstitutionsbe-
handling; at alle institutioner rent 
faktisk er lige gode (dårlige). Men 
en anden lige så nærliggende tolk-
ning på de ensartede resultater er, at 
disse overvejende er betinget af en 
selektion, og at det ikke så meget er 
anbringelsen på en døgninstitution, 
der giver resultater, men at det er 
beslutningen om at gøre noget, der 
betyder noget, og at døgninstituti-
onsopholdet derfor overvejende har 
en funktion som en manifestation af 
viljen til forandring. Endelig er der 
selvfølgelig den nærliggende mulig-
hed, at den (i øvrigt beskedne) ef-
fekt, der ses af døgninstitutionsop-
hold, er et resultat både af selektion 
og af den behandlingsmæssige ind-
sats under døgnopholdet.

hvilke kriterier skal behandlingen 
vurderes på? 
Normalt bliver al behandling vur-
deret på, om klienten bliver stoffri. 

Og når det drejer sig om klienter i 
metadonbehandling, på fravær af 
sidemisbrug. Der er to problemer i 
den megen fokusering på stoffrihed 
som effektmål. For det første er det 
et todelt mål: Enten er man stoffri, 
eller også er man det ikke. Og det 
er relativt meningsløst, når man skal 
vurdere effekten over for en tilstand, 
der har karakter af en kronisk, re-
cidiverende forstyrrelse, hvor det er 
mere relevant at vurdere graden af 
forbedringer over tid.

For det andet er det måske ikke 
det mest relevante mål. Fra stofmis-
brugerens og de pårørendes side er 
det næppe det mest afgørende. Det, 
der virkelig tæller, er, om den be-
handlede fungerer bedre socialt og 
psykisk. Bliver i stand til at forsørge 
sig selv, får en bolig og er i stand til 
at bo i den. Og fra samfundets side 
er det væsentligt, at den behandlede 
rykker ud af de passivt forsørgedes 
rækker. At kriminalitet, sygdom, 
smitterisiko og de samfundsmæssige 
omkostninger til dette reduceres.

Der er selvfølgelig en sammen-
hæng mellem opnåelse af stoffrihed/
reduktion af sidemisbrug på den 
ene side - og socialt/psykisk funk-
tionsniveau og de samfundsmæs-
sige omkostninger på den anden 
side. Det er nemt at måle stoffrihed, 
og det er derfor, vi måler det. Men 
dybest set er det ikke et særligt rele-
vant mål, og sammenhængen mel-
lem stofbrug og fremgang i behand-
lingen er ikke altid særlig stærk.(8) 
Man må derfor ikke stirre sig blind 
på stoffriheden, men sikre, at an-
dre for såvel stofmisbrugeren som 
samfundet mere relevante kriterier 
inddrages i vurderinger af behand-
lingens effekt.
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behandling & forskning  

Antagelser om sammenhængen mel-
lem behandlingsmetode og -effekt

Der hersker ofte en antagelse om, i 
hvert fald blandt dem der arbejder 
med behandling, at nogle behand-
lingsmetoder er bedre end andre, og 
at specielt den behandlingsmetode, 
den pågældende praktiserer og be-
kender sig til, er andre overlegen. Ske-
matisk kan man efter Lindström (8), 
gruppere antagelserne om sammen-
hængen mellem valg af behandlings-
metode og effekt som vist i skemA 1. 

Den første antagelse er helt sik-
kert forkert. Den bedste metode 
findes ikke.  Den anden antagelse er 
den, vi tror på, men i sin generelle 
form er den forkert. Med ganske få 
undtagelser er det aldrig lykkedes 
at dokumentere, at matchning af 
forskellige klientprofiler til forskel-
lige behandlingsinstitutioner eller 
-metoder giver bedre behandlings-
resultater, end hvis man ikke mat-
cher.(1, 10, 13, 14) Hertil kommer, 
at det i det praktiske hverdagsliv er 
en håbløs affære, fordi placering i 
en given behandlingsforanstaltning 
altid primært vil blive bestemt af 
pris og det udbud, der lokalt er til-

gængeligt. Derimod kan man godt 
inden for det enkelte behandlings-
tiltag arbejde på at matche klientens 
problemer med konkrete, specifikke 
foranstaltninger og tilbud - og at det 
har en positiv effekt, skal jeg komme 
ind på senere. Den sidste antagelse, 
at behandling ikke har en effekt, og 
at de forandringer, der ses, skyldes 
’spontanhelbredelse’, er som tidlige-
re nævnt forkert. Behandling gør en 
forskel. Tilbage er således den tredje 
antagelse, at det er uspecifikke, ge-
nerelle faktorer, der betinger den 
forskel på behandlingsresultater, der 
kan konstateres, og som til og med 
kan være af en betragtelig størrelse. 
Det er faktorer så som ledelse, be-
handlingens organisering, klimaet i 
behandlingsinstitutionen, antallet af 
medarbejdere i relation til klientan-
tallet, medarbejdernes uddannelse 
og engagement, omfanget af super-
vision m.v.

Altså: Ingen behandlingsform 
kan med nogen ret hævde sin over-
legenhed i forhold til andre. Den 
bedste metode findes ikke, men 
man kan meget vel tale om god og 
dårlig metadonbehandling, god og 
dårlig Minnesota-behandling, god 

og dårlig psykoterapi osv.

hvad er et godt behandlingssystem?
Behandlingssystemet er det over-
ordnede: altså organiseringen af be-
handlingen og det samlede udbud 
af behandlingen i et amt eller en stor 
kommune. Det er det, der er politisk 
besluttet – et udtryk for det service-
niveau politikerne mener er relevant 
i forhold til målgruppen.

Det er sjældent, behandlings-
systemet bliver evalueret, men det 
gør måske ikke så meget. Man kan 
komme langt med en vurdering ved 
anvendelse af almindelig bondefor-
nuft. Kvaliteten er bl.a. betinget af:
· En tilstrækkelig kapacitet. I praksis 

vurderes dette på omfanget af ven-
telister og ventetid på behandling.

· At det må opleves som attraktivt 
af brugerne. Hvis der er store 
brugergrupper, der ikke nås, er 
der noget galt.

· At det skal være differentieret, dvs. 
kunne tilbyde alle de tidligere 
nævnte former for behandling: 
døgn/ambulant, stoffri/medika-
mentelt understøttet og et varieret 
udbud af revaliderende/resociali-
serende foranstaltninger. Og der 
skal være tilbud til særlige grupper: 
gravide, misbrugere med børn, re-
præsentanter for etniske minorite-
ter, helt unge, meget gamle, soma-
tisk og psykisk syge m.fl.

· At de enkelte elementer i behand-
lingssystemet skal understøtte 
hinanden.  Med udgangspunkt i 
det ambulante arbejde skal kli-
enten ubesværet kunne skifte til 
den til enhver tid mest relevante 
foranstaltning. Dette indebærer:

· At medarbejderne ved de enkelte 
institutioner/foranstaltninger har 
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Giver forskellige 
behandlingsmetoder 
forskellige resultater?

Giver 
behandlingen  
resultat?

Er der 
en bedste 
metode?

1. Antagelse om generelle, metode-
specifikke behandlingseffekter	 ja ja  ja

2. Antagelse om samspilseffekter 
(matchingshypotesen)	 ja ja  nEj

3. Antagelse om effekten af 
ikke-specifikke behandlingstiltag	 ja nEj  nEj

4. Antagelse om spontan-helbredelse	 nEj nEj  nEj

skemA 1.



indgående kendskab til de øv-
rige dele af behandlingssystemet, 
hvilket igen indebærer:

· At man virker loyalt inden for det 
samlede system, dvs. ikke modar-
bejder, eller påvirker klienterne 
negativt over for andre institu-
tioner eller foranstaltninger, der 
anvendes i det samlede system. 
Denne betragtning må også gæl-
de i forhold til de private institu-
tioner, amtet entrerer med. En 
behandler må som privatperson 
mene hvad som helst om forskel-
lige behandlingsformer, men som 
behandler kan den pågældende 
ikke tillade sig over for klienterne 
at give udtryk for negative, ned-
vurderende holdninger til andre 
behandlingstiltag. Det er sim-
pelthen dybt uprofessionelt. Og 
jeg er desværre ikke i tvivl om, at 
der syndes groft på dette område, 
specielt blandt repræsentanterne 
for den stoffri behandling, som 
ofte tegner et billede af metadon-
behandling som en andenrangs el-
ler direkte skadelig behandling - til 
trods for en viden om, at mange af 
deres klienter har været i metadon-
behandling, før de kom i stoffri 
behandling, og at flertallet af dem 
vil komme det igen, når de reci-
diverer fra den stoffri behandling. 
Til trods for at de burde have en 
viden om, at resultaterne ved me-
tadonbehandling er bedre doku-
menterede end ved den stoffri be-
handling, og at metadonbehand-
ling ikke mindsker chancerne for 
et senere positivt udbytte af den 
stoffri behandling.(4, 11)

den gode behandling
Som nævnt er det ikke valg af be-

handlingsmetode, der betinger de 
vitterligt store forskelle, der er på 
behandlingsresultater mellem for-
skellige behandlingsinstitutioner, 
-programmer og -systemer. For-
skellene må følgelig forklares ved 
forskelle i kvaliteten af de mere 
generelle, uspecifikke ydelser, som 
alle behandlingsprogrammer, uan-
set valget af metode, tilbyder - el-
ler rettere bør tilbyde - klienterne. 
Det er disse uspecifikke forhold ved 
behandlingen, der skal forsøges ind-
kredset i det følgende.

Helt overordnet kan det siges, at 
hvis en behandling skal have nogen 
effekt, er det en afgørende forudsæt-
ning, at den kan hjælpe til at bryde 
den demoralisering, alle hjælpsø-
gende lider under. De mere gene-
relle forudsætninger herfor er bl.a.:
· At behandlingen etableres i et 

særligt miljø, som dels fungerer 
som et ’helle’ i forhold til det 
kaotiske liv udenfor, dels signale-
rer, at her er man til for at hjælpe. 
Et miljø hvor klienten bliver be-
handlet respektfuldt og ikke ud-
sættes for nedværdigende eller 
umyndiggørende behandling.

· At der i dette miljø etableres et sær-
ligt forhold, en terapeutisk alliance, 
mellem den hjælpsøgende og be-
handlingsinstitutionen/behandle-
ren. Et forhold der baserer sig på 
en tillid til behandlerens kompeten-
ce og ønske om at hjælpe.

· At behandlingen tilbyder en for-
klaringsmodel, der kan kaste nyt 
lys over klientens problemer, for-
klare årsagerne til symptomerne, 
og hvordan de kan afhjælpes. For-
klaringen behøver ikke nødvendig-
vis at være ’sand’. Det er vigtigere, 
at den er opbyggelig, og at den 

kan mobilisere klientens ressour-
cer. Det er bl.a. på dette område, 
at minnesotabevægelsen har sin 
styrke og henter en stor del af sin 
popularitet.

· At behandlingen hjælper klienten 
til at fungere bedre på et område. 
Det er vigtigt, at klienten ople-
ver fremgang i behandling. Det 
er faktisk forudsætningen for, at 
demoraliseringen kan brydes. Og 
fremgang på et område har ofte en 
afsmittende effekt på andre områ-
der.

· At behandlingen tilbyder ydelser 
og ritualer, som ligger i forlængelse 
af forklaringsmodellen. Ydelser og 
ritualer skal give klienten en ople-
velse af, at der sker noget, og skal 
hjælpe klienten til at konfrontere 
sin hidtidige måde at anskue til-
værelsen på med alternative, mere 
hensigtsmæssige metoder og lære 
den pågældende nogle bedre stra-
tegier til løsning af problemerne.

· At behandlingen er langvarig og 
sammenhængende. Døgnbehand-
ling kan aldrig stå alene, men skal 
starte med og efterfølges af en am-
bulant indsats, som altid bør være 
det centrale.
Alt dette er selvfølgelig almindelig 

sund fornuft, hvad der alene frem-
går af, at hvis vi prøver at negere de 
ovenstående punkter, så kommer vi 
frem til nogle udsagn, som alle kan 
være enige om, at sådan skal man i 
hvert fald ikke skrue behandlingen 
sammen. Men der er også noget, 
der kan hente støtte i empirien. Det 
gælder specielt det forhold, at be-
handlingen skal være langvarig. Det 
er den enkeltfaktor, der er bedst do-
kumenteret i behandlingsforsknin-
gen overhovedet, hvilket selvfølgelig 
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hænger sammen med, at det er så 
nemt at måle tid i behandling.

Ball & Ross(19) sammenlignede 
effekten af en lang række metadon-
behandlingsprogrammer på den 
amerikanske østkyst og undersøgte, 
hvilke faktorer der betingede de store 
forskelle, der vitterligt var på behand-
lingseffekten mellem de forskellige 
programmer. Det, der primært for-
klarede forskellene på effektiviteten, 
var:
· Ledelsen - og dermed organise-

ringen - af behandlingsprogram-
met.

· En behandlingspolitik, der lagde 
vægt på langvarig behandling og 
rehabilitering.

· Omfanget af ydelser (rådgivning, 
revalidering, erhvervsrådgivning 
m.v.)

· Omfanget af sundhedsfaglige ydel-
ser (behandlingen af somatiske og 
psykiske lidelser).

· Metadondosering. Fleksibel do-
sering og intet doseringsloft.

Effekten af konkrete ydelser – intensi-
tet, differentiering og matchning
De klienter, man møder i behand-
lingssystemet, har en lang række af 
problemer: stofafhængighed, psyki-
ske sygdomme og symptomer (angst, 
depression), helbredsmæssige pro-
blemer i øvrigt, beskæftigelses- og 
boligproblemer, økonomiske pro-
blemer, legale problemer, familiære 
problemer m.v. Omfanget af alle 
disse problemer, der i større eller 
mindre grad hænger sammen med 
misbruget, er i høj grad afgørende 
for resultatet af behandlingen. Der 
er tale om problemer, der kan og 
bør afdækkes, og behandlingsresul-
taterne bliver bedre hvis der målret-

tet sættes ind over for disse proble-
mer. Effekten af behandling bliver 
således signifikant større, hvis der 
i tillæg til den ’almindelige’ rådgiv-
ning om stofrelaterede problemer 
efter behov suppleres med fami-
lie- og parrådgivning, psykoterapi, 
erhvervsvejledning, arbejdstræning 
og sundhedsfaglige ydelser. (16)

Fig.1 viser resultaterne fra et 
kontrolleret forsøg, hvor klienterne 
efter lodtrækning fordeltes på hhv. 
metadon uden rådgivning, metadon 
kombineret med standardrådgiv-
ning og metadon kombineret med 
standardrådgivning og suppleret 
med hjælp til beskæftigelse, fami-
lieterapi og psykiatrisk bistand. Der 
var ca. 30 klienter i hver gruppe, og 
det fremgår klart, at behandlings-
resultaterne afhænger af omfanget 
af ydelser, der gives supplerende til 
metadonen.

Tilsvarende resultater er produ-

ceret af Hser m.fl.,(15) der sam-
menlignede to grupper, hvor den 
ene gruppe fik standardrådgivning, 
og den anden i tillæg fik særlige 
ydelser (som de selv valgte), rettet 
mod områder, hvor klienterne selv 
definerede at de havde problemer. 
De klienter, der blev givet mulighed 
for at vælge mellem flere behand-
lingstilbud (erhvervsvejledning, ar-
bejdstræning, juridisk rådgivning, 
familieterapi, medicinske ydelser 
etc.), klarede sig signifikant bedre 
end gruppen, der kun modtog den 
almindelige rådgivning.

I en behandlingssituation er det 
således godt at have flere varer på 
hylderne, og at der er et differentie-
ret udbud af ydelser, men intensite-
ten eller kvantiteten spiller også en 
rolle. (18) Deltagelse i 1 - 2 grup-
pemøder og 1 individuel rådgivning 
pr. uge gav signifikant bedre resul-
tater end en mere sporadisk rådgiv-
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Figur 1. Figuren viser resultater for klienter, der har gennemgået tre forskellige behandlingstyper 
i 6 måneder. Klienter i de sorte søjler fik kun metadon, klienter i de hvide søjler fik metadon + rådgiv-
ning og klienter i de grå søjler fik metadon + rådgivning + supplerende ydelser.
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                            sprøjter 
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ningsindsats. Hyppig deltagelse i 
NA-møder og det at have en ’spon-
sor’ mindskede ligeledes risikoen 
for tilbagefald.

Der er således stor variation i, 
hvad der kommer ud af en behand-
lingsindsats, og ikke al behandling 
er effektiv. Flere behandlingsmæs-
sige ydelser - og specielt profes-
sionelle ydelser (socialfaglige, sund-
hedsfaglige og psykoterapeutiske) 
målrettet efter de problemer, kli-
enterne præsenterer sig med - giver 
de bedste resultater. Medens man 
således ikke kan påvise, at det har 
en effekt at matche forskellige kli-
enter til forskellige behandlingsin-
stitutioner eller -modaliteter, så er 
der en påviselig effekt af at tilbyde 
professionelle ydelser matchet efter 
klienternes problemer.

særligt om rådgivning
Rådgivning er det centrale i den be-
handlingsmæssige indsats, uanset 
om vi taler om stoffri behandling el-
ler metadonbehandling. Det er be-
handlingens organisering og tilret-
telæggelse og omfanget af kvaliteten 
af rådgivningen, der er afgørende 
for kvaliteten af behandlingen. Er-
kendelsen af dette har da også ført 
til diskussionen om, hvem der er de 
bedste rådgivere eller behandlere, 
som de benævnes i Danmark. Det 
er en diskussion, der har pågået i 
årevis i USA, og som er blevet aktu-
aliseret i Danmark i takt med Min-
nesota-behandlingens fremmarch og 
det stigende antal x-misbrugere, der 
fungerer som behandlere. Spørgs-
målet om ’x´ere’ eller ’ikke-x´ere’ fun-
gerer bedst som rådgivere kan næppe 
besvares entydigt, hvad der ikke er 
særlig mærkeligt, specielt når man 

betænker, at mange ’ikke-x´ere’ hel-
ler ikke har fået nogen særlig uddan-
nelse til at bestride rådgivningen af 
en gruppe klienter med ofte meget 
komplekse problemer. Spørgsmålet 
er også: bedre til hvad?

’En narkomans hjælp til en anden 
narkoman er uden sidestykke’, er et 
velkendt NA-udsagn, og det kan 
man selvfølgelig ikke afvise. Spørgs-
målet er bare, om det er den mest 
effektive? Den generelle opfattelse 
er nok, at ’x´ere’ af klienterne opfat-
tes som mere tilgængelige og bedre 
i stand til at forstå deres problemer 
end ’ikke-x´ere’, hvilket kan være en 
oplagt fordel i behandlingens første 
faser. På den anden side er der også 
enighed om, at uden uddannelse går 
det ikke. ’Der er ingen grund til at 
tro, at en person uden uddannelse 
kan være en effektiv rådgiver’, skri-
ver Mattick m.fl. i en oversigtsarti-
kel om emnet(6) og tilføjer, at ’der 
er ingen holdepunkter for, at ’x´ere’ 
er bedre end ’ikke-x´ere’, snarest 
tværtom.’ De fleste ligger på den 
linie, at i forhold til de meget kom-
plekse problemer, stofmisbrugerne 
bærer rundt på, er det en fordel med 
en relevant psykologisk, social- eller 
sundhedsfaglig uddannelse, supple-
ret med en relevant efteruddannelse 
(1, 10, 11, 13, 16, 21).

Afgørende for, om der er en effekt 
af rådgivningen, er, at der etableres 
en terapeutisk alliance mellem kli-
enten og rådgiveren, og dette afhæn-
ger af rådgiverens engagement, ind-
følingsevne (empati) og dygtighed. 
Miller(20) har i en undersøgelse af 
rådgivere i et alkoholambulatorium 
vist, at graden af evnen til empati 
hos de forskellige rådgivere forkla-
rede så meget som 2/3 af forskellene 

i behandlingsresultaterne. Og om-
vendt: Jo mere konfronterende råd-
giverne var, desto mere benægtende 
blev klienterne, og desto mere drak 
de. Den barske, konfronterende stil, 
som unægteligt har sine tilhængere 
i vores branche (’der skal skarp lud 
til skurvede hoveder’), gør efter al 
sandsynlighed mere skade end gavn, 
eller som det udtrykkes af Mattick 
m. fl.(6): ’behandlere, der anvender 
magt, trusler og skræmmetaktik for 
at få klienterne til at fungere, de-
monstrerer kun deres manglende 
kliniske færdigheder.’

Mads Uffe Pedersen har i en eva-
lueringsrapport beskrevet arbejdsal-
liancen mellem behandlere og stof-
misbrugere i døgnbehandling.(4) I 
undersøgelsen blev der fundet en 
statistisk signifikant sammenhæng 
mellem det, han betegner som en 
’kommunikativ, strategisk arbejds-
alliance’ og tid i behandling, gen-
nemførelse af behandlingsprogram 
og stoffrihed. Den nævnte form for 
alliance kan bl.a. beskrives ved ad-
jektiverne ’rådgivende’, ’vejleden-
de’, ’tolkende’, ’informerende’, og 
’planlæggende’. Det er indlysende, 
at hvis en rådgivning skal have disse 
kvaliteter, kræver det uddannelse, 
og det nævnes da også i rapporten, 
at det er de bedst uddannede be-
handlere, der oftest etablerer en hen-
sigtsmæssig alliance.

Der er altså gode behandlere, og 
der er dårlige behandlere, og det kan 
gøre en verden til forskel, om klien-
ten møder den gode eller den dår-
lige. Om man er en god behandler 
afhænger bl.a. af den personligheds-
mæssige udrustning, af engagement 
(og det er noget, en ledelse kan befor-
dre eller hæmme), af mulighederne 
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for at yde en kvalificeret rådgivning, 
dvs. antallet af klienter man har an-
svar for, de fysiske rammer m.v. (og 
det er ledelsens ansvar) – og endelig 
den faglige grunduddannelse, efter-
uddannelse og supervision (hvilket 
igen er ledelsens ansvar).

Hvor stor en betydning rådgi-
vernes kvalifikationer har, er vist i 
en meget fornem undersøgelse af 
McLellan m.fl.(23) 80 klienter i 
behandling blev tilfældigt fordelt 
på fire nye rådgivere, og klienternes 
status blev registreret før og seks 
måneder efter skiftet til den nye 
rådgiver. Resultaterne er vist i fig. 
2, 3 og 4.

Rådgiverne 1, 2 og 4 - og specielt 
2 - havde i løbet af de seks måne-
der forbedret klienternes situation 
mærkbart, medens rådgiver 3 tyde-
ligvis havde forværret situationen 
for sine klienter. Konklusionen er 
klar: Rådgivning virker og gør en 
forskel, afhængig af rådgivernes kva-
lifikationer. Ser man på de uddan-
nelsesmæssige kvalifikationer hos de 
fire rådgivere, var rådgiver 3 en ’x’er’ 
uden formel uddannelse. Rådgiver 

2 havde en ’Master-degree’ i psyko-
logi, og rådgiverne 1 og 4 en ’Ba-
chelor-degree’. Alle havde arbejdet 
mere end 8 år på feltet. Endnu mere 
interessant er det at se på, hvordan 
de fire rådgivere arbejdede. Rådgi-
ver 1 og 4 arbejdede omsorgsfuldt 
og organiseret. De havde lagt en klar 
behandlingsplan i samarbejde med 
klienten og det øvrige behandlings-
team. De så deres klienter hyppigt, 
oftest mindst én gang ugentligt, og 
agerede på de daglige problemer 
med opmuntring, støtte, fornuftig 
rådgivning og adækvate henvisnin-
ger, hvis de ikke selv kunne klare 
problemerne. Det samme karak-
teriserede rådgiver 2, som i øvrigt 
var karakteriseret ved, at han ofte 
forudså klienternes problemer og 
med klienterne diskuterede strate-
gier for, hvordan man kunne tænke 
og handle for derved at forebygge, 
at forventede problemer udviklede 
sig til reelle problemer. Rådgiver  3 
var karakteriseret ved dårlig journal-
føring, en ikke-detaljeret behand-
lingsplan som ikke blev fulgt, inkon-
sistent og ikke-motiveret indgriben 

over for klienterne, og en mindre 
hyppig klientkontakt (i gennemsnit 
kun lidt mere end en gang måned-
ligt). Resultaterne blev som vist der-
efter.

særligt om metadonbehandling
Rationalet for metadonbehandling 
- og baggrunden for dennes store 
udbredelse - er selvfølgelig, at en 
meget stor del af stofmisbrugerpo-
pulationen ikke ville være i behand-
lingssystemet uden metadon. Det 
gælder for denne majoritet af stof-
misbrugere, at en mindre del kan 
klare sig med metadon uden råd-
givning, medens rådgivning uden 
metadon ikke har nogen som helst 
effekt af den simple grund, at kli-
enterne ikke er tilgængelige. Dette 
er en selvfølgelighed, og den afgø-
rende pointe, som det bl.a. fremgår 
af fig. 1, er, at der er en synergieffekt 
mellem metadon og rådgivning og 
andre supplerende ydelser. Følgelig 
er det derfor sådan, at de faktorer, 
der er nævnt i det foregående, som 
er afgørende for kvaliteten af be-
handlingen, også er afgørende for 
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Figur 2. Procent positive urinprøver for morfin før og 6 
måneder efter skift til ny rådgiver. Numrene 1-4 angiver de 
forskellige rådgivere. Grå søjler før skift. Sorte efter skift.
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metadonbehandlingens kvalitet. 
Det skal derfor kun meget summa-
risk beskrives, hvilke forhold der har 
betydning for metadonbehandlin-
gens kvalitet. (2, 8, 9, 11, 21) Vigtige 
faktorer er: 
· Behandlingens varighed. Meta-

donbehandling er i sagens natur 
en langvarig behandling. Behand-
lingen skal ikke afsluttes, før klien-
ten er parat til det og ønsker det. 
Mindre end et halvt års behand-
ling er oftest nytteløst.

· Behandlernes uddannelse. Be-
handlerne skal være veluddan-
nede og have en positiv hold-
ning til såvel stofmisbrugere som 
metadonbehandling (og anden 
substitutionsbehandling). Når vi 
herhjemme langt fra får det opti-
male udbytte af metadonbehand-
lingen, kan det først og fremmest 
tilskrives den negative holdning 
til metadonbehandling hos det 
personale, der udøver behand-
lingen.(25) Der er behov for, at 
ledelserne i behandlingssystemer-
ne arbejder meget med deres egne 
holdninger på dette punkt. Og der 
er behov for en massiv uddannel-
sesindsats blandt personalet.

· Det er vigtigt, at målsætningen er 
vedligeholdelse og rehabilitering.  
Metadonbehandling må ikke pri-
mært opfattes som en ’Harm-re-
duction’ foranstaltning, hvis for-
nemste mål er at få tiden til at gå, 
men som en offensiv foranstalt-
ning, der skal hjælpe klienten til et 
bedre liv.

· Psykosociale ydelser af et tilstræk-
keligt omfang og kvalitet skal være 
integreret i behandlingen rettet 
mod sociale og psykiske proble-
mer og psykiatrisk co-morbiditet.

· Monitorering af sidemisbrug med 
regelmæssige urinkontroller har in-
gen dokumenteret effekt. Urinprø-
ver bør kun tages i det omfang, de 
understøtter behandlingsplanen. 
Urinprøvetagning kan virke både 
ydmygende og krænkende og skal 
derfor doseres med varsomhed.

· Kontrol vil ofte have en anti-tera-
peutisk effekt. Sanktioner, f.eks. i 
form af inddragelse af privilegier i 
behandlingen, har ingen effekt.

· Belønninger, specielt i form af 
tag-hjem doser ved behandlings-
mæssige fremskridt, synes at have 
en positiv effekt.

· Fleksibel og tilstrækkelig dose-
ring, normalt i intervallet 50-120 
mg. Dosisændringer skal være kli-
nisk begrundede, og ændringer af 
dosis i et forsøg på at kontrollere 
klienternes adfærd må betegnes 
som utilstedeligt. 

konklusioner
Behandling for stofmisbrug virker – 
og virker meget forskelligt. Der er god 
og dårlig behandling, der er gode og 
dårlige behandlere, og om klienterne 
løber ind i det ene eller det andet kan 
gøre en verden til forskel. Det er en 
meget vigtig og positiv konstatering, 
for den betyder, at det ikke er lige-
gyldigt, hvad behandlingssystemer/
behandlingsinstitutioner/behandlere 
gør. Det gør en forskel - og endda en 
stor forskel, om man gør det rigtige 
eller det mindre rigtige.

Men der er også noget, der ikke 
gør en forskel. Behandlingsmeto-
den er underordnet. Ingen speciel 
behandlingsmetode kan fremvise 
bedre resultater end andre. Man kan 
tilsyneladende heller ikke matche sig 
til et bedre resultat. Drømmen om, 

at man kan forbedre behandlingen 
ved at sende den rigtige klient til 
lige præcis den rigtige behandling, 
har vist sig at være en illusion. Det 
er en ubekvem konklusion, for den 
strider mod alle vores teoretiske 
forestillinger. Vi må konstatere, at vi 
endnu ikke er så tilstrækkeligt gode 
til at vurdere klienterne, og behand-
lingsapparatet er ikke så tilstrække-
ligt differentieret, at vi med succes 
kan matche klienterne til forskellige 
behandlingsmodaliteter eller –insti-
tutioner.

Tilbage står så, at det, der gør 
en forskel i behandlingen, er det, vi 
kunne kalde de uspecifikke eller ge-
nerelle elementer i behandlingen, dvs. 
sådanne som forekommer i enhver 
behandling: ledelse, organisering, res-
sourcer, uddannelse og holdninger.

Stofmisbrug har overvejende ka-
rakter af en kronisk, recidiverende 
tilstand. Det er derfor urimeligt at 
vurdere effekten af behandlingen på 
et så absolut mål som stoffrihed. I 
stedet bør man vurdere gradvise for-
bedringer over tid. Andre mål - som 
ofte også er mere relevante både for 
klienten og samfundet - bør inddra-
ges i vurderingen, f.eks. psykisk og 
social funktion, reduktion af krimi-
nalitet og smitteoverførsel m.fl.

Behandlingsindsatsen kan beskri-
ves og vurderes på flere niveauer: 
behandlings-systemet, den enkelte 
behandlingsinstitution, behand-
lingsprogrammet og behandleren. 
Afslutningsvis skal kort resumeres, 
hvilke forhold der på de enkelte ni-
veauer betinger, om der leveres god 
eller dårlig behandling:

Behandlingssystemet: Det gode be-
handlingssystem har en tilstræk-
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kelig kapacitet, er attraktivt og har 
et varieret udbud af behandlings-
tilbud. Behandlingssystemet skal 
være sammenhængende,  hvilket 
indebærer, at de enkelte dele af sy-
stemet understøtter hinanden, og at 
medarbejderne i de enkelte institu-
tioner har indgående kendskab  til 
det samlede system og virker loyalt 
inden for dette.

Behandlingen: Skal være langvarig og 
sammenhængende. Den skal foregå 
i et særligt miljø, der fremmer den 
terapeutiske alliance. Behandlingen 
skal være styret af en behandlings-
model, der mobiliserer klienternes 
ressourcer, og tilbyde ydelser og 
ritualer, der ligger i forlængelse af 
forklaringsmodellen. Ledelsen og 
organiseringen af behandlingen er 
afgørende, og behandlingspolitikken 
skal lægge vægt på langvarig behand-
ling og rehabilitering. Mere er bedre. 
Det er vigtigt med relativt hyppig 
gruppe- og individuel rådgivning, 
og klienterne skal kunne tilbydes en 
række differentierede ydelser, der 
retter sig mod stofafhængigheden, 
familiære problemer, bolig-, uddan-
nelses- og beskæftigelsesmæssige 
problemer og helbredsproblemer, 
inklusive psykiske problemer. Flere 
professionelle ydelser – og ydelser, 
der matches til klienternes proble-
mer – øger effekten af indsatsen.

Behandleren: En empatisk, reflekte-
rende, ikke-konfronterende tilgang 
til klienterne fremmer den terapeu-
tiske alliance og dermed behand-
lingsresultaterne. Arbejdet med 
klienterne skal være velorganiseret, 
systematisk og båret af en plan. Det 
er en fordel med en relevant social- 
eller sundhedsfaglig grunduddan-
nelse, og efteruddannelse og super-
vision er en nødvendighed.
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