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Ser man på et ældre søkort over Danmark og havene omkring 
os og sammenligner dette med vor tids langt mere nøjagtige og 
detaljerede kort, så får man anskuelsesundervisning i, hvor stor 
en udvikling der er sket inden for søfarten. Samarbejde mellem 
praktikere og forskere gennem århundreder har båret frugt.

Nu om dage er det en forholdsvis tryg ting at begive sig ud på 
en sørejse. Skibene er søstærke og afprøvede konstruktioner, byg
get i godkendte materialer, udviklet, forbedret og vedligeholdt 
efter alle kunstens regler. Kaptajnen og besætningen er velud
dannede og fuldbefarne sømænd. De har en lang række nøjagtige 
navigationsinstrumenter til deres rådighed. 

Erfaringen tilsiger nu om dage, at alle passagererne kommer 
sikkert frem til bestemmelseshavnen. Tilmed kan vi nogenlun
de vide, hvor lang tid rejsen vil tage. Hvis der skulle ske noget 
uforudset, regner vi med, at der vil blive taget hånd om det på 
professionel vis, og selv hvis alt svigter, kan vi være forvisset om, 
at der både er funktionsdygtige redningsveste og både  og und
sætning på vej. Sådan har det ikke altid været. At moderne søfart 
er blevet så tryg og sikker en rejseform er resultatet af en lang 
udviklingshistorie – og mange forlis. Alt er bestandigt blevet for
bedret: konstruktion, materiel, teknik, besætning, uddannelse, 
navigeringsværktøjer og kommunikationsinstrumenter.  

Sammenlignet med skibsfarten er misbrugsbehandlingen 
stadig i sin barndom. Vi er stadig i sejlskibenes tid, men sejles 
skal der, for vi er omgivet af et hav af misbrug. Der er brug for 
at undsætte de mange hårdt belastede skæbner, som mere eller 
mindre akut eller kronisk er i risiko for at gå til bunds. Der er 
brug for fartøjer, mandskab og metoder til at hjælpe mennesker 
med misbrugsproblemer og mange skibe er blevet sat i søen i de 
sidste 30 år i den bestræbelse. 

Gennem tiden har de søfarende udviklet mange forskellige 
strategier til at sejle op mod vinden. Andre behandlingsformer 
har haft mere vind i sejlene end godt var  til tider så meget, at 
nogle troede, de kunne gå på vandet  indtil de blev vædret af 
andre fartøjer eller stoppet af kystvagten. Nogle fartøjer er stille 
og roligt blevet lagt op igen. Andre er bygget større. Undervejs 
har politiske strømninger jævnligt givet en del søgang, og kursen 
har været svær at holde. 

Alt i alt må meldingen fra broen være, at vi stadig er langt 
fra den situation, hvor det at komme ombord i et skib ved navn 
behandling er en tryg ting, der fører den undsatte i sikker havn 
– uanset om det gælder ’cure’ eller ’care’. Hvorfor behandlingen 
endnu ikke er mere driftsikker, end tilfældet er, kan vi kun gisne 
om, men sikkert er det, at der er lidt for mange  ret så forskellige  
misbrugssøkort i omløb, som ikke alle kan være lige retvisende. 

Det nytter ikke vedvarende at sejle efter mere eller mindre 
hjemmelavede, divergerende søkort. Man må dele sin viden om 
kystlinjer, strømforhold, klippeskær osv. med andre for at sikre 
så sikker sejlads som muligt. Forskerne må også mere ind i bil
ledet. Men når folk med en mere teoretisk baggrund ytrer sig 
om, hvordan noget skal gøres eller ikke gøres, så hører man un
dertiden praktikere gribe til et gammel mundheld, der lyder: ’Ét 
er søkort at læse, noget andet skib at føre’. 

Praktikerens irettesættende udsagn kan være velanbragt, hvis for
skerne ikke udviser passende respekt for praktikerens erfaringer 
og behov og ikke præsterer forskning, der sigter mod at levere 
brugbar viden og metoder. 

Tilsvarende gælder det, at kendskab til, hvad der ifølge forsk
ningen er anbefalelsesværdigt og ladsiggørligt, er nødvendig 
ballast for praktikere, uanset om man er behandler, der vil na
vigere til klienternes bedste, visitator, som skal finde den bedst 
egnede redningsbåd til en bestemt redningsmission, leder, der 
skal ansætte matroserne og styre skibet, eller politiker, som skal 
afsætte ressourcer og udstikke kursen.

Intet er så praktisk, som at have teorien i orden. Selv med nok 
så megen snusfornuft, praktisk erfaring og gode intentioner er 
det halsløs gerning at begive sig ud på misbrugshavet uden navi
gationsinstrumenter. At praktikere jævnligt  i iver for at hjælpe 
 sætter til søs uden at finde det absolut nødvendigt at være ud
styret med de bedste søkort, forskningen kan præstere, er blevet 
benævnt ’forskingsresistens’. At forskere nu og da forventer data 
uden at ’give noget igen’, der kan bruges i det daglige arbejde, 
har tilsvarende fået praktikere til at opfatte forskere som ’praksis
resistente’ tidsrøvere.  

At vi ikke kommer meget videre, hvis forskeren udviser ’prak
sisresistens’, eller praktikeren udviser ’forskingsresistens’, er slet 
ikke til diskussion. Forskere og praktikere er nødt til  i et frugt
bart, men vanskeligt samarbejde – at udvikle ny viden og bedre 
metoder, så skonnerten Fulton og alle de andre sejlskibe kan 
komme på behandlingsmuseum. I fællesskab må vi forholde os 
til spørgsmål som: Hvordan kan det være, at vi ikke er blevet 
betydeligt bedre til at behandle misbrugere i løbet af de sid
ste 30 år, end tilfældet er? Har vi kigget efter de forkerte ting? 
Brugt forkerte eller utilstrækkelige målemetoder? Overset vigtig 
viden? Hvordan får praksis mere ud af at medvirke til forskning? 
Hvordan kan man udvikle feedback loops mellem praksis og 
forskning?

I november 2004 var Center for Rusmiddelforskning medar
rangør af en konference, hvor sådanne spørgsmål var på dags
ordenen. Dette temanummer af STOF tager afsæt i denne kon
ference, dels ved at et antal oplægsholdere formidler nogle af 
diskussionerne fra konferencen, dels ved at indbudte skribenter 
har fået spalteplads til at bidrage med deres syn på temaet. Et 
tema om behandling og forskning rummer imidlertid så mange 
svære problemstillinger og diskussioner, at vi selv med dette hid
til største nummer af STOF  et dobbeltnummer  kun får taget 
hul på tingene.

At store opgaver ligger forude må dog ikke tage udsynet 
fra, at visse opmålinger er gjort og at nogle landkendinger er 
forholdsvis sikre. Vi håber meget, at der også fremover blandt 
vores læsere og bidragsydere vil være interesse for at fortsætte 
bestræbelserne på at få optegnet fælles mere nøjagtige søkort, 
med henblik på  fra det netværk af redningsstationer over det 
ganske land, som vi til stadighed må påregne, at der er behov for 
 at kunne yde hurtigere og bedre assistance til mennesker, der 
er kommet i havsnød på misbrugshavet.

God vind!

Redaktionen

Et skib vEd navn bEhandling
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Op til 1900tallet forklaredes adfærd 
med negative konsekvenser ved hjælp 
af begreber som dyder og laster, gode 
og dårlige vaner, karakterstyrke eller 
karaktersvaghed, rationalitet eller ir
rationalitet. Disse forklaringsmåder 
har det tilfælles, at viljen tillægges 
afgørende betydning. Man kan være 
nok så fristet til at give sig hen eller 
lade stå til, men man er principielt 
ikke tvunget. Viljen har magten til at 
lade være. Man kan vælge at handle 
anderledes. Vi er dermed herre over 
vores laster. Selv når sirenernes sang 
udgør så stærke kræfter, at ethvert 
menneske vil drages mod selvtilintet
gørelsens klippeskær, kan man som 
Odyseus tage sine forholdsregler og 
lade sig binde til masten. Alminde
ligvis kan mindre gøre det. Dette er 
den indeterministiske position. Man 
er ansvarlig for sine gerninger. Man 
kunne lade være, hvis man ville. Af

hængighed er et valg, omend til tider 
et dårligt valg.
Et ganske andet syn på sagen har op i 
gennem det 20. århundrede fået vind 
i sejlene. I vor tid forklares uhensigts
mæssige, risikable, sundhedsskadelige 
eller på anden måde (selv)destrukti
ve gerninger i stor udstrækning som et 
udslag af afhængighed  forstået som 
noget uvillet. Ifølge det moderne syn er 
man offer for sin(e) afhængighed(er). 
Der er stræder, igennem hvilke man 
ikke kan sejle uden at mange vil lide 
skibbrud, om de vil det eller ej. Tilvæ
relsen byder på relationer og situatio
ner, hvor viljen underlægges stærkere 
kræfter, end den kan hamle op imod. 
Stofmisbrug er det paradigmatiske 
mønstereksempel på, at vi kan blive 
slaver af vores laster. Den moderne 
forklaringsmodel er grundlæggende 
deterministisk.  Man gør, som man 
gør, ikke fordi man har valgt det, men 

fordi man i tvingende forstand er af
hængig af dette eller hint. Følgelig kan 
man ikke gøre for, hvad man gør, for 
man ville lade være, hvis man kunne. 
Man kan altså miste kontrollen. Man 
kan handle af tvang. Man kan være 
længere ude end man kan bunde. Er 
man først afhængig fanger, bordet. 
Tidligere valg kan medføre senere 
afhængighed, men man vælger ikke 
afhængighed.

Det traditionelle syn og det mere 
moderne syn på afhængighed er 
åbenlyst modstridende. I følgende 
dialog om afhængighed vil det blive 
forsøgt at kaste lys på, i hvilken ud
strækning afhængighed er årsagsbe
stemt, og i hvilken udstrækning der er 
tale om et valg  om end et problema
tisk valg? Afklaringen af dette grund
læggende problem har vidtrækkende 
konsekvenser for såvel narkotikapoli
tik som misbrugsbehandling. 

Spørgejørgen:

Jeg ville, hvis jeg kunne. 
– Jeg kunne, hvis jeg ville

at mennesker gør noget - måske endda om og om igen - til trods for, at tungtvejende grunde 
taler for, at de skulle lade være, er en gåde, som kræver svar. hvorfor gør de, som de gør? 



AF MICHAEL JOURDAN    

I dialogen medvirker en ordstyrer ved 
navn Spørge-Jørgen, samt fire perso-
ner: Hr. Årsag, Fr. Vane, Hr. Valg og Fr. 
Mestring. Tilsammen repræsenterer 
de en god del af determinisme-in-
determinisme spektret og hver især 
kan deres teorier forekomme ret så 
overbevisende. Problemet er, at de-
res forklaringsmodeller ikke alle kan 
være lige rigtige, idet de strider mod 
hinanden.  

Spørge-Jørgen: Er man offer for afhæn-
gighed, eller er afhængighed et valg? 

Hr. Årsag, hvad er 
deres bud? 
’Hvis jeg må have lov 
at bruge vendingen fra 
Poul Thomsens popu
lære dyreprogram fra 
TV, så er der en natur
lig forklaring på afhæng
ighed. Nyere forskning 

har godtgjort, at der er et biokemisk 
fundament for afhængighed. Sagen 
er, at vi mennesker er opbygget af 
milliarder af celler, som alle er ud
styret med et væld af receptorer, der 
kan modtage signaler fra andre cel
ler ad kemisk vej. Instrukser sendes 
og modtages. Vi er styret af kemi.

Afhængighedsskabende stoffer 
kan gennem kemisk indvirkning på 
celleniveau determinere adfærden. 
Der sker det, at disse stoffer indvirker 
stærkt på hjernens belønnings og 
kommunikationssystem. Når man er 
blevet afhængig, så sendes der vedva
rende instrukser på dette biokemiske 
celleniveau, som eksempelvis kan få 
et menneske til at tro, at stoffer er 
vigtigere end alt andet. Det pågæl
dende menneske vil gå gennem ild 
og vand for at skaffe sig det stof, som 
vedkommende er afhængig af.

Med andre ord er der fysiskke
miske årsager til, at mennesker bli
ver afhængige. Ingen vælger afhæn
gighed. Afhængighed er et udslag 
af stoffernes farmakologiske effekt 

på den menneskelige organisme. 
Afhængighed er fysiskkemisk be
grundet, og i dag forstår vi mere og 
mere af interaktionen og mekanis
merne bag.’ 

Spørge-Jørgen: Har vi ikke i biokemien 
en god forklaring på, hvordan det kan 
være, at mennesker bliver afhængige? Er 

der ikke noget om snak-
ken, Hr. Valg?
’Undskyld mig, men 
det er en fuldstændig 
forfejlet forklaring, vi 
dér har hørt. Sandhe
den er, at stoffer for
årsager lige så lidt af

hængighed, som sexhormoner og 
kønsorganer forårsager sex. Vi men
nesker er indrettet sådan, at de fle
ste af os  efter at have prøvet sex og 
kunnet lide det  i en betragtelig del 
af vores liv vil gentage denne hand
ling jævnligt. Nogle bliver forfaldne 
til sex. De bliver sexgale og har et 
erotisk liv med store omkostninger 

�Stof  5

Dialog om 
afhængighed 

hr. ÅrSag?

hr. Valg?

fr. MeString?
hr. Valg? fr. Vane? hr. ÅrSag?
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for sig selv og måske også deres om
givelser. Men miséren er ikke forår
saget af deres sexhormoner eller af 
en sexafhængighed. Den er begrun
det i deres store sexlidenskab. De 
vælger sex, og de ulykker, der sker i 
kølvandet på deres valg, er en del af 
det menneskelige vilkår. 

På samme vis forholder det sig 
med stoffer. De stoffer, vi snakker 
om, hopper ikke ind i kroppen af sig 
selv. Når man prøver at indtage visse 
stoffer, er det en beslutning. Og kan 
man lide stoffernes virkning, kan 
det være fristende at gentage stof
indtagelsen, også trods eventuelle 
omkostninger og negative konse
kvenser. Hvis man vil kalde det af
hængighed, må man gøre sig klart, 
at ‘afhængighed’ er en metafor, vi 
bruger til at beskrive en bestemt 
form for adfærdsmønster. 

Vi må ikke lade os forføre af vores 
egen metafor. Når folk tager stoffer 
om og om igen, kalder vi det, de gør, 
for afhængighed, men den afhæn
gige er ikke styret af stofferne. At 
fremstille sagen som ren biokemi er 
udtryk for det Aristoteles ville kalde 
en kategorifejltagelse. 

Det er vigtigt at skelne mellem to 
spørgsmål:
1) Hvordan påvirker stoffer krop

pen?
2) Hvordan kommer stoffer ind i 

kroppen?
Så længe vi ikke gør mennesker til 

maskiner, kan adfærd ikke have år
sager. Adfærd skyldes ikke bestemte 
mekanismer, bestemte kræfter, eller 
at der bliver trykket på bestemte knap
per i et system. Mennesket handler 
ud fra grunde og ikke ud fra årsager. 
Mennesket har bevæggrunde  ikke 
bevægårsager. 

Bevares, der kan være gode grun
de og mindre gode grunde, hvilket 
er den moralske, værdimæssige og 
konsekvensmæssige side af sagen. 
Dertil kommer, at mennesket kan 
være mere eller mindre oplyst, mere 
eller mindre presset af livsomstæn
dighederne og omgivelserne, mere 
eller mindre fristet af dette eller 

hint alternativ. Men det er vigtigt 
for tænkningens klarhed at skelne 
mellem årsag og grund, og afhæn
gighedsmetaforen forplumrer de 
to ting. Afhængighed har ikke no
get med stoffers egenskaber at gøre. 
Det er ikke en neutral, beskrivende 
term i forståelsen af forholdet mel
lem mennesker og stoffer, men en 
teoretisk ladet term, som indsmug
ler et bestemt menneskesyn og 
stempler brugere som syge  eller 
som genstande for kræfter hinsides 
deres kontrol.’ 

Spørge-Jørgen: Fr. Vane, vil De hjælpe 
med at kaste lys på 
sagen? Hvad er Deres 
bud? 
’Jeg skal gøre det kort 
og enkelt. For mig at 
se er afhængighed 
mere et spørgsmål om 
psykologi end fysiolo

gi. Afhængighed er ikke en egenskab 
ved stoffers virkning på den menne
skelige organisme, men en beskri
velse af det forhold, at vi mennesker 
kan få vaner, som kan være nærmest 
umulige at komme ud af.

Nogle ting er mere vanedannede 
end andre. Nogle ting  eksempelvis 
stoffer  kan være så velværebringen
de, at de let bliver en befæstet vane, 
og når først vanen er etableret, er den 
svær at bryde. Der dannes spor, og 
man sidder fast i disse spor og handler 
om og om igen på samme uhensigts
mæssige måde. Vanens magt er stor. 

Stoffer er altså afhængighedsdan
nende, fordi de er vanedannende. 
Det er ikke en fysikkemisk proces 
at blive afhængig, men en psykolo
gisk proces. Det er ikke stoffet, som 
skaber afhængighed, men vi bliver 
afhængige, fordi vi kan få vaner, vi 
ikke selv magter at bryde. Selv med 
professionel hjælp kan det være 
svært at bryde en sådan vane.’

Spørge-Jørgen: Hr. Valg vil lige have et 
ord indført her.

’Jeg skal komme med en betroelse: 
Min første afhængig
hed her i livet var mælk. 
Første gang jeg fik det, 
gylpede jeg det op igen, 
men da jeg først havde 
fået det nogle gange, 
fik jeg smag for det. Jeg 
kunne ikke undvære 

mælk og måtte have mælk morgen, 
middag og aften. Ja, selv om natten 
vågnede jeg og krævede mælk. Jeg 
var en pestilens for mine omgivel
ser, og især min stakkels mor måtte 
lide under min mælkeafhængighed. 
Mælkeindtagelse var mig uhyre vel
værebringende, og alle andre børn 
havde mig bekendt tilsvarende til
bøjeligheder. 

Om vi har en fælles disposition 
for mælkeafhængighed er svært at 
sige, men kan nogen være i tvivl om, 
at mælk kan være vanedannede? Jeg 
var i hvert fald afhængig af mælk, 
indtil mine forældre begyndte at af
vænne mig fra min mælkeafhængig
hed. Nu er jeg helt kureret. Hunge
ren efter mælk er ikke længere et do
minerende træk i min tilværelse. Jeg 
drikker stadig mælk, men nu drikker 
jeg mælk med måde. Jeg kan få mig 
et glas mælk, uden at det ene glas 
tager det næste. Mere vanedannede 
var mælk altså heller ikke. Moralen 
er, at selv tidlig grundlagt afhængig
hed kan brydes, og netop det, at den 
kan brydes ved enkle midler og uden 
professionel hjælp, fortæller os me
get mere om afhængighed end såvel 
tågede teorier om biokemi eller den 
der abstrakte diskussion om stoffers 
vanedannende egenskaber.’

Spørge-Jørgen: Hr. År-
sag, De har markeret.
’Ja, jeg synes ikke, man 
sådan kan forbigå nye
re hjerneforskning ved 
hjælp af dumme mæl
keeksempler. Mælk og 
heroin er to væsensfor

skellige substanser med meget for
skellige virkninger på kroppen. Mælk 
er ikke en psykoaktiv substans. 

fr. Vane?

hr. Valg?

hr. ÅrSag?



Vi ved nu meget mere end no
gensinde før om hjernens recepto
rer og psykoaktive stoffers speci
fikke virkning i forhold til bestemte 
hjerne og nerveceller. Vi kan måle 
de forandringer, der sker, og vi kan 
registrere, hvordan belønningssy
stemet, det limbiske system, og de 
enkelte hjerneceller påvirkes af stof
indtagelse. Det er hard-core årsager, 
som vi her er begyndt at ane. Vi for
står ikke processerne til bunds end
nu, men man kan da ikke udelukke 
disse fysiskkemiske forklaringer på 
afhængighed, for de bliver faktisk 
bestyrket dag for dag gennem den 
store udforskning af området, som 
finder sted.’ 

Spørge-Jørgen: Fr. Mestring ønsker 
ordet.
’Modermælk er faktisk 
psykoaktivt i flere hen
seender! Det har vist 
sig, at der er meget små 
mængder af et naturligt 
morfinlignende stof i 
modermælk, men vig

tigere endnu er selve brystgivnings
seancen. At få bryst og nærhed, når 
man er et sultent spædbarn, er så 
beroligende et fænomen, at heroin 
 sammenlignet hermed  kun kan 
være en afglans af den totale orale 
gratifikation (belønning), som gives 
spædbarnet. Hvilket får mig til at 
tænke på, at jeg i litteraturen er stødt 
på betegnelsen ’instant mommy’ (mor 
på pulver) som en betegnelse for he
roin…

Nyere hjerneforskning er et af
sindigt spændende projekt, som er 
kommet overraskende langt på for
holdsvis kort tid. Men man må bare 
ikke glemme, at man startede på 
noget nær bar bund. Hjerneproces
serne var så godt som lukket land 
for videnskabelig udforskning for få 
årtier siden, og det, at man har gjort 
visse interessante fremskridt, kan 
let afstedkomme overdrevne for
ventninger til, hvad vi kan forklare 
ad den vej.

Jeg vil lige minde om, at medici
nens historie er fyldt med eksem
pler på, hvordan opdagelsen af nye 
forskningsmetoder og forklarings
modeller er blevet bebyrdet med 
overdrevne forventninger  som ek
sempelvis jagten på ‘skizokokken’ 
under den ‘DEN BAKTERIOLO
GISKE GULDALDER’. Når start
skuddet lyder til den vilde jagt, går 
det altid ud på at forklare ALT in
den for rammerne af noget, der lige 
er lykkedes.

Vi må fastholde det ellers lovende 
forskningsprogram på den grund
læggende skelnen mellem to væsens
forskellige spørgsmål:
1) Stoffernes påvirkning af kroppen 
2) Hvordan stofferne kommer ind 

i kroppen 
Der er fortsat nye opdagelser og 

tolkninger at gøre i forbindelse med 
forskning i den kemiske interaktion 
mellem stofferne og kroppens fysio
gnomi. Men det springende punkt 
 når vi taler om afhængighed  er 
ikke, hvad der sker i kroppen som 
et resultat af stofferne, men hvorfor 
stofferne kommer ind i kroppen? 
Her er jeg enig med Hr. Valg.

Hvorfor tager det pågældende 
menneske de pågældende stof
fer på den pågældende måde i den 
pågældende fase af sit liv? Over for 
dette spørgsmål er den pågældende 
forskning ikke til meget hjælp. Man 
postulerer blot, at forandringer i 
hjernen betinger eller forårsager 
personen til at komme stofferne 
ind i kroppen, men dette er der ikke 
noget som helst belæg for i den el
lers lovende forskning. Der sker re
gistrerbare forandringer, ja, men at 
disse registrerbare forandringer er 
årsagen til stofindtagelse, det er der 
ikke skyggen af bevis for. Det kan 
lige så godt være noget ganske an
det. Mit bud er, at nøglen er ‘coping
strategier’, altså måder at mestre 
tilværelsens udfordringer på  ikke 
biokemi.

Det er i øvrigt værd at bide mær
ke i, at vi kan registrere tilsvarende 
forandringer i hjernen som i tilfæl

det med de såkaldte hårde stoffer i 
forbindelse med alt mulig andet be
hageligt  såsom ’indtagelse’ af hu
mor, massage, sex, bevægelse, kaffe 
og chokolade  alle ’ting’, hvis ind
tagelse vi ikke forklarer ved hjælp af 
en kontroltabshypotese.’ 

Spørge-Jørgen: Fr. Vane, De ser lidt 
skeptisk ud?
’Ja, hvordan vil Hr. 
Valg og Fr. Mestring 
forklare, at så mange, 
som tilfældet er, ikke 
kan stoppe? De vil ud 
af det, men kan ikke, 
fordi de er afhæn-

gige. Det er da, fordi de har mistet 
kontrollen. De har ikke styr på det 
længere. De kan ikke styre deres 
stofbrug. Det er stofferne, der sty
rer dem. De kan ikke bare holde op. 
Det er jer, der overforenkler, for det 
I siger er, at hvis de vil, så kan de, og 
hvis de ikke vil, så kan de ikke. Men 
det jeg møder, er mennesker som 
gerne vil, men ikke kan, altså noget 
betydeligt mere komplekst end det 
der med, at folk bestemmer selv.’ 

Spørge-Jørgen: Det kræver vist et svar, 
Hr. Valg.
’Når jeg hører folk sige, 
at de gerne vil, men ikke 
kan, så tænker jeg: Hvor
for siger de det til mig? 
Siger de til mig, at de 
gerne vil, fordi de regner 
med, at det er det, jeg 

gerne vil høre? Eller siger de til mig, 
at de gerne vil, fordi det er adgangs
billetten til min  og det system jeg 
arbejder inden for’s  velvillige for
ståelse og dertil hørende hjælpefor
anstaltninger?
Siger de, at de ikke kan, fordi de fak
tisk appellerer om hjælp, eller fordi 
de varskoer mig om, at de mest af 
alt vil i teorien, men ikke i praksis? 
De vil ’i morgen’  aldrig i dag – og i 
morgen kommer ikke, men vedbliver 
med at være i morgen.
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dialog

Hvad jeg mener er, at ord er tak
nemmelige. Man kan sige så meget, 
men handling taler mangefold hø
jere end ord, og hvis man kun vil i 
ord, men ikke i handling, så er det 
spørgsmålet, om man overhovedet 
vil, eller om der er tale om bedrag 
og selvbedrag bag al den snak om vil 
gerne/kan ikke.

Faktum er, at hvis du spørger en 
eksmisbruger, hvordan vedkom
mende stoppede, så siger de, at de 
stoppede, fordi de ville stoppe. 
Det kan naturligvis godt have væ
ret svært. Når trangen blev stor, 
var de måske kun i stand til at sige 
til sig selv: ’Jeg vil ikke tage stoffer 
i dag’, eller måske endda kun: ’Jeg 
vil ikke tage stoffer den næste time’.  
Men det var viljen, som bar dem 
igennem, og ikke en eller anden be
handlingsmæssig indgriben i en fy
siskkemisk, afhængighedsskabende 
påvirkning af organismen. Det er 
tågesnak, det der. De stoppede, fordi 
de besluttede at stoppe. Det er viljen, 
og dermed de grunde et menneske 
har til at tage stoffer, som er nøglen 
til det her, og ikke kemi.’

Spørge-Jørgen: Er De tilfreds med det 
svar Fr. Vane?
’Nej, absolut ikke. Når folk bliver 

afhængige af stoffer, er 
det ikke sådan, at de 
ikke længere tager be
slutninger. De har sta
dig viljens brug og har 
fortsat evnen til at tage 
beslutninger, men de 
har ikke styr på deres liv 

længere, og de tager beslutning efter 
beslutning, som hverken er god eller 
rigtig for dem selv. Selv om de ved 
og erkender dette, kan de ikke gene
robre den fulde kontrol med denne 
side af deres liv. Viljen i sig selv er 
for mange ikke stærk nok, og det er 
først, når de ikke længere er på stof
fer, at de igen føler, at de har styr på 
tingene.’

Spørge-Jørgen: Hr. Valg har 
bedt om ordet.
’Hvis man spørger i en 
større forsamling, hvor 
mange der er holdt op 
med at ryge cigaretter, 
er der nu om dage gerne 
mindst en håndfuld men

nesker, som har kvittet denne last. 
De har brudt deres afhængighed af 
nikotin. Spørger man eksrygerne, 
hvor mange der fik professionel 
hjælp til at komme fri af nikotinens 
magt, er det gerne forbløffende få, 

som rækker armen i vejret. Nogle 
har ladet sig opmuntre. Nogle har 
benyttet sig af tilgængelige skades
reduktions og nedtrapningshjælpe
midler som nikotinadministrerende 
plastre, inhalatorer og tygge
gummi, men det er min erfaring, at 
sædvanligvis er folk holdt op med at 
ryge, fordi de beslutter at holde 
op med at ryge. De holder ikke op 
med at ryge, fordi de kommer i be
handling. De bliver ikke behandlet til 
at holde op med at ryge, for en sådan 
behandling findes ikke. 

Man kunne forestille sig, at en 
hjælpehypotese nu kom på banen, 
som sagde, at nikotin ikke er et lige 
så stærkt og vanedannede stof som 
heroin, og at det derfor er inden for 
mulighedernes grænse selv at bryde 
med nikotin, men ikke med heroin. 
Heroverfor står, at eksempelvis luft
fartselskaber, der forbyder passage
rerne at ryge under længere flyvnin
ger, har haft så store problemer med 
abstinente rygere, som trods total
forbudet ryger i kabinen eller på 
toilettet, eller som går fuldstændig 
amok på grund af nikotinabstinen
ser, at man er begyndt rutinemæs
sigt at medbringe håndjern i flyene 
og træner personalet i at bruge dem. 
Desuden tilbyder luftfartselskaber
ne nikotininhalatorer m.m. til niko
tinafhængige, der oplever en ‘kold 
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’sædvanligvis er folk holdt op med at ryge, fordi de beslutter at holde op med at ryge – ikke fordi de 
kommer i behandling, for en sådan behandling findes ikke.’

’Determinisme’ er den filosofiske betegnelse for den 
opfattelse, at en begivenhed er årsagsbestemt på en 
sådan måde, at den indtræder som det uundgåelige 
udfald af forudgående betingelser. 
i forhold til fænomenet afhængighed vil deterministen 
hævde, at bestemmende årsager og mekanismer er på 
spil, og at afhængighedstilstanden er karakteriseret 
ved tvang og afmagt. 

Den Deterministiske position er i dialogen repræ-
senteret i to versioner: hardcore-udgaven personifice-
res af Hr. Årsag, den lidt blødere udgave af Fr. Vane. 

’inDeterminisme’ er den filosofiske betegnelse for den 
opfattelse, at viljen er fri, og at en begivenhed ikke er år-
sagsbestemt på en sådan måde, at der er tale om uundgå-
elige udfald af forudgående betingelser. 
i forhold til fænomenet afhængighed vil indetermini-
sten hævde, at der ikke findes bestemmende årsager 
og mekanismer, men at den afhængige har sine grunde 
og motiver, og at afhængighedstilstanden grundlæg-
gende skal forstås som et valg, om end et måske uhen-
sigtsmæssigt eller uklogt et af slagsen. 

Den inDeterministiske position er i dialogen repræ-
senteret i to versioner: hardcore-udgaven personificeres 
af Hr. Valg, den lidt blødere udgave af Fr. mestring.

en filosofisk note

hr. Valg?

fr. Vane?



MiCHAEL jOurDAn
FILOSOF OG REDAKTØR PÅ STOF
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tyrker’. 
Sammenligner man med, hvor 

mange stofeksperimentatorer, som 
senere bliver vanemæssige brugere 
 hvilket er en anden målestok for, 
hvor vanedannende et stof angive
ligt måtte være  så er der igen ikke 
noget, som taler for, at nikotin skul
le være mindre vanedannede end 
opiater. Dertil kommer, at mange 
eksopiatbrugere fortsat er storry
gere af tobak  hvilket jo ingenlunde 
er ufarligt. Selv om de gerne vil, for
tæller de, at de finder det sværere at 
kvitte tobakken end heroinen. 

Den slags beretninger er værd at 
fæste mere lid til end fortællinger 
med moralen ‘behandling må der til’,  
fortalt af mennesker som har deres 
udkomme og positioner i kraft af 
deres tilknytning til den store stats
støttede industri, som yder såkaldt 
‘stofmisbrugsbehandling’.’

Spørge-Jørgen: Fr. Mestring er De enig 
med Hr. Valg i afvisningen af behandling?

’Ikke helt. Er pro
blemet ikke, at nogle 
ikke selv kan kvitte 
eller reducere et mis
brug, mens andre må
ske godt kan af egen 
hjælp? Kan det ikke 

være, at både beretninger fra dem, 
som siger, at behandling ikke hjalp 
dem, men at de selv klarede para
grafferne, er sande, og at de, som si
ger, at uden behandling var det ikke 
gået, også fortæller en sand historie? 
Kan det ikke være, at mennesker er 
så forskellige, har så forskellige pro
blemer og så forskellige måder at 
tage livtag med disse problemer på, 
at spørgsmålet ikke er et enten/eller, 
men et både/og? En form for be
handling til nogle. En anden form til 
andre. Hjælp til selvhjælp til nogle. 
Medikamentel vedligeholdelse til 
andre.  Der er mange veje ind i et 
stofmisbrug, og der er formodentlig 
lige så mange veje til at komme ud 
eller i det mindste til at forbedre si
tuationen. Man skal derfor generelt 
være varsom med at generalisere. 
Der er brug for en hel vifte af be
handlingsformer og hjælpe/støtte/
omsorgs foranstaltninger, og dis
kussionen om vilje eller ej er derfor 
en skindiskussion, som fører os af 
sporet, idet den har som præmis, at 
enten kan folk selv, og så behøver vi 
ikke gøre noget, eller også kan folk 
ikke selv, og så skal vi gøre en hel 
masse for dem.

Begge positioner er lige fejlagtige 
og unuancerede, for virkeligheden 
er, at mennesker kan hjælpes og 
hjælpe sig selv på mange måder, og 

indtil videre tror jeg, at der er brug 
for dem alle.’

Tak for jeres indlæg. Lad os stoppe 
dialogen her for denne gang. Men lad 
os ikke glemme at forholde os til dette 
grundlæggende problem for narkopoli-
tikken og misbrugsbehandlingen.

fr. MeString?

Spørgejørgen:

fr. Vane? fr. MeString? hr. Valg?hr. ÅrSag?

hardcore determinisme       Blød determisme       Blød indeterminisme    hardcore indeterminisme



Tema:

Center for Rusmiddelforskning 
var medarrangør af konferencen om 
misbrugsbehandling, hvor lidt over 
100 praktikere og – især – forskere 
deltog. På www.crf.au.dk kan man se 
konferenceprogram, deltagerliste, op
lysninger om oplægsholdere samt nogle 
af oplæggene. Alle oplæg fra konferen
cen bliver i løbet af 2005 udgivet i en 
engelsksproget publikation fra Nordic 
Council for Alcohol and Drug  Re
search (NAD). Nærmere oplysninger 
kan findes på www.nad.fi .

Formålet med konferencen var bl.a. 
at diskutere, hvorfor succesraten for 
misbrugsbehandling ikke er steget de 
sidste 30 år i takt med, at der er ud
viklet flere og mere evidensbaserede 
behandlingsmetoder? Man har skiftevis 
 og samtidigt  forsøgt sig med vari
erende grader af matchning, kontrol, 
struktur, koordination, intensitet, em
pati etc., og man har forsøgt at måle 
effekt af de forskellige indsatser på for
skellige måder. 

I forbindelse med konferencen be

sluttede STOFredaktionen at benytte 
lejligheden til at formidle nogle af dis
kussionerne  og de forskellige faglige 
tilgange  til STOFs læsere: Dels var 
der ikke plads til alle interesserede på 
konferencen i Århus, og dels kan STOF 
yde sit bidrag til at bygge bro mellem 
praksis og forskning, mens vi venter 
på NADpublikationen, ved at bringe  
problemstillingerne ud til flere på mis
brugsområdet – på dansk.

Vi inviterede derfor samtlige oplægs
holdere til at skrive et indlæg til STOF 
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om deres eget arbejde på feltet og om 
deres syn på diskussionen om, hvorvidt 
succesraten på behandlingsområdet har 
’nået loftet’, eller om behandlingen kan 
blive bedre? Hvis ja, da hvordan? Vi bad 
også oplægsholderne om at give deres 
bud på, hvordan man kan forbedre for
midling og samarbejde mellem praksis 
og forskning – og når nu muligheden 
var der for at få udenlandske synspunk
ter med, spurgte vi også til, hvad der 
sker på misbrugsfeltet i forfatterens 
hjemland lige nu.

STOFredaktionen takker hermed 

de mange oplægsholdere, der tog imod 
vores invitation og gav os mulighed for 
at viderebringe nogle af de mange pro
blemstillinger, metoder og synspunkter, 
der blev præsenteret på konferencen. 
Indlæggene afspejler forfatternes valg af 
fokus: I nogle indlæg har forfatteren lagt 
mest vægt på at beskrive de problemstil
linger, han eller hun selv arbejder med 
  i andre indlæg har forfatteren hellere 
ønsket at bidrage til den generelle dis
kussion om behandling og forskning.  

Samtlige engelske, svenske og norske  
indlæg er oversat af  STOF-redaktionen.

redskab

forsøg
doku
menta

tion

relation effek
tivitet        

måling

sammen
hængbevidst

gørelse
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hvor EffEktiv kan EffEktiv 
bEhandling blivE?

der er en verden uden  for den evidens-
baserede behandling og forskning
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AF EDLE RAVNDAL     

Giver evidensbaserede metoder i 
behandling af stofmisbrugere bedre 
resultater end ’treatment as usual’? 
Umiddelbart vil de fleste svare et 
unisont ’ja’ på dette spørgsmål. 
Forskning viser, at gennemprøvede 
og professionelle metoder kan bidra
ge til at højne gennemførelsespro
centen i behandling. Men både de 
omliggende strukturer og terapeu
tens kvalifikationer er vigtige forud
sætninger for, at de enkelte metoder 
vil få den forventede effekt. Så langt 
er de fleste sandsynligvis enige. 

Et helt andet spørgsmål er, hvor 
effektive de effektive behandlings
metoder kan blive. Hvis vi tager ud
gangspunkt i, at gennemførelsespro
centen i de fleste programmer for 
stofmisbrugere ligger et sted mellem 
20% og 40%, så har gennemførelses
procenten  – til trods for større viden 
om gode behandlingsmetoder – ikke 
ændret sig væsentligt fra 70’erne og 
frem til i dag.  Nu kan man selvfølge
lig indvende, at de mest anerkendte 
metoder i ringe grad anvendes, som 
de skal, rundt omkring i de forskel
lige behandlingstilbud, og at negative 
strukturer betyder, at resultatet ikke 
bliver som forventet. En del af forkla
ringen ligger sandsynligvis her, men 
ikke den hele.

Det man ofte glemmer i sin iver 
efter at finde den (de) mest adæ
kvate/passende metode(r) er, at der 
også er mange faktorer uden for selve 
behandlingen, som vil påvirke resul
tatet af enhver intervention. Også kli
enter i døgnbehandling er som regel 
optaget af livet udenfor, som de snart 
skal tilbage til. De lader sig i høj grad 
påvirke af negative og positive hæn
delser, som vedrører dem, også mens 
de er i behandling. Forskning viser, at 
de fleste stofmisbrugere, som er i be
handling, har store psykosociale pro
blemer, som behandlingen i sig selv 
ikke kan ændre ret meget på, og som 
de må lære at leve med. Anskuet fra 
denne vinkel kan det se ud, som om 

det er begrænset, hvad behandlingen 
i sig selv kan opnå af gode resultater 
på længere sigt, og dermed også hvor 
store ændringer den evidensbaserede 
viden kan bidrage med. Ud fra denne 
baggrund synes udfordringen for be
handlingsfeltet også at ligge i dets evne 
til at påvirke det omliggende samfund 
til at tage dét ansvar, det er pålagt, og 
at lægge forholdene til rette således, 
at stofmisbrugere kan leve et værdigt 
liv  også uden for behandlingen. At 
indrette samfundet, så også stofmis
brugere kan leve anstændige liv blandt 
os andre, er selvsagt et spørgsmål om  
politiske prioriteringer. Nogle gange 
tænker man, om politikernes og bu
reaukraternes optagethed af evidens
baserede metoder er en smart måde at 
fraskrive sig dette ansvar på?

Én ting er, at man gennem evi
densbaserede oversigter kan finde 
frem til de mest egnede metoder. En 
helt anden sag er at lægge forholdene 
til rette på en sådan måde, at den slags 
metoder kan tages i brug. Også dette 
handler til dels om politiske priorite
ringer, og ikke sjældent støder man 
på forhold, som mere eller mindre 
forhindrer, at den slags viden kan re
aliseres. Samtidig kan der også være 
forhold, som lukker af for en frugtbar 
udveksling af evidensbaseret viden 
mellem forskere og praktikere. Her 
ligger der en opgave for både forske
re og praktikere: Forskerne må blive 
bedre til at sætte sig ind i, hvordan en 
behandlerhverdag ser ud, og samti
dig bestræbe sig på at formidle deres 
viden på en letfattelig og anvendelig 
måde. Behandlerne bør fra deres side 
bestræbe sig på mere åbenhed over 
for ny viden og vænne sig til at se eva
luering af behandling som et gode og 
ikke som en trussel.

Til trods for, at de fleste nok ved, 
at gennemførelsesprocenten i de mest 
anvendte behandlingstilbud næppe vil 
komme så meget højere, end den allere
de er, og at der er et loft over, hvad man 
kan forvente, at behandling alene kan 
medføre af forandringer, så kan man al
ligevel mærke, at mange blandt både 

politikere, bureaukrater og behand
lere ikke bryder sig om at stoppe ved 
det. Derfor stilles der også store for
ventninger til, hvad lægemiddelstøt
tet rehabilitering, LAR, (metadon, 
subutex) kan bidrage med. Igen kan 
man let komme til at glemme, hvad 
det er for et udgangspunkt, mange 
stofmisbrugere har for at kunne le
ve et rusfrit liv i vores postmoderne 
samfund. Metadon og subutexbe
handling viser tydeligt, at brugen 
af både opiater og andre rusmidler 
reduceres, samtidigt med at krimina
liteten går betydeligt ned. På denne 
måde får de fleste stofmisbrugere et 
bedre liv. Men det er de færreste, der 
mestrer en rusfri tilværelse så godt, 
at de kommer i skole eller i arbejde. 
Dette er fortsat vanskeligt for de poli
tiske myndigheder i Norge at accep
tere. Alligevel forøges anvendelsen af 
lægemiddelstøttet behandling. Ved 
udgangen af august 2004 var 2.746 
klienter i substitutionsbehandling i 
Norge. Omsider er man også begyndt 
at diskutere, om man ikke må accep
tere, at der også oprettes såkaldt ’lav
tærskel metadonbehandling’. Det vil 
sige, at de tungeste  stofmisbrugere 
får lov til at fortsætte i LAR, også selv 
om de ikke klarer at reducere deres 
rusmiddelbrug i særlig grad.

Når man ser på, hvad der ellers 
foregår på feltet i Europa, tænker 
man, at udviklingen også vil indhente 
Norge – lidt efter lidt. Vi må bare tage 
nogle flere omgange før vi kan ac
ceptere, at kortet ikke altid stemmer 
overens med terrænet.  Samtidigt 
diskuteres det, om omfanget af LAR 
vil gå ud over den stoffri behandling. 
Foreløbigt ser det ikke sådan ud, men 
på baggrund af den nye Rusreform 
  som trådte i kraft i 2003 – hvor de 
fleste behandlingstilbud blev under
lagt et statsligt forvaltningssystem, 
Helseforetakene, frygter mange, at 
der vil ske stramninger.

Om denne udvikling vil være et 
gode både for den enkelte rusmis
bruger og for hans/hendes familie, 
mangler vi indtil videre at se.
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evidens

AF MERETE KONNERUP   
Hvis man skal pege på én enkelt 
faktor bag den gryende interesse for 
evidensbaseret politik og praksis i 
Danmark og resten af Norden, så er 
det dette, at de sidste 40 års kraftige 
vækst i den sociale sektor realistisk 
set ikke kan fortsætte i samme tem
po. Der er opstået flere forskellige 
tendenser, der alle mere eller mindre 
er afledt af den forventede opbrems
ning i væksten:
• Kravet til prioritering er skærpet
• Øgede krav om professionalisering 

af organiseringen, styringen og ud
øvelsen af den offentlige service

• Privatiseringer er dukket op som 
et muligt instrument

• Borgerne generelt og dermed 
også brugerne/klienterne opfører 

sig i højere grad som kritiske for
brugere af den offentlige service
Der er mindst én afledt effekt af 

alle disse tendenser: en øget efter
spørgsel efter dokumentation – og 
vel at mærke troværdig dokumenta
tion. Det vil sige dokumentation, der 
kan stå for et nærmere eftersyn. Do
kumentation der ikke er afhængig af, 
hvem der har frembragt den. Doku
mentation der er frembragt ved hjælp 
af metoder, som reelt har en chance 
for at afsløre, om indsatsen virker el
ler ej. Dokumentation der rækker ud 
over de helt lokale erfaringer.

Den stigende efterspørgsel efter 
troværdig dokumentation inspirere
de til dannelsen af det internationale 
Campbellsamarbejde (www.camp
bellcollaboration.org) i 1999 og få 
år senere i 2002 Nordisk Campbell 

Center (www.nc2.net) i København, 
der er det første regionale center i 
samarbejdet. 

Nordisk Campbell Center er finan
sieret ved et bredt forlig i det danske 
Folketing med fem mio. kr. om året, 
foreløbigt til og med 2008. Det svarer 
i 2004 til knap 41/2 % af de samlede 
forskningsmidler, afsat til forskning i 
sociale forhold i Danmark.(1) Nor
disk Ministerråd støtter derudover 
afholdelsen af centerets årlige prak
tikerkonference med 300.000 kr.

 Evidens-baseret politik og praksis 
– hvad er det, og hvad er det ikke?
Den nu efterhånden forholdsvis 
gængse definition af evidensbase
ret politik og praksis er som følger:

Evidens-baseret politik & 
praksis er en omhyggelig, udtrykke-
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Politik og Praksis
hvorfor skal alting være evidens-baseret, og hvad betyder det egentlig?      
det kan fx være indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om,     
hvordan sociale programmer virker – det er det, Campbell-samarbejdet handler om.
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lig og kritisk brug af den aktuelt bed-
ste viden, når der træffes beslutninger 
om andre menneskers velfærd.(2) 

Det er en etisk forpligtelse at 
udvise omhu i valget af den bedst 
mulige løsning. Derfor indgår ordet 
’omhyggelig’ i definitionen. 

Der stilles krav om eksplicitte 
beskrivelser af indsats og målsæt
ning. Alternativet er, at den enkelte 
socialarbejder, socialforvaltning, 
kommune eller institution følger si
ne egne private metoder, fordi det er 
det, man er bedst til, eller fordi man 
føler, det er rigtigt. Derfor indgår 
ordet ’udtrykkelig’ i definitionen. 

Hverken modefænomener eller 
etablerede teorier skal uden videre 
accepteres. Ikke al viden er lige vel
underbygget. Nogen viden er bedre 
 mere overbevisende  end anden 
viden. Derfor indgår vendingen 
’kritisk brug af den aktuelt bedste 
viden’ i definitionen. Viden  skal i 
denne sammenhæng absolut ikke 
forstås som udelukkende dækkende 
bestemte typer af forskningsbaseret 
viden eller bare forskningsbaseret vi
den generelt. Det dækker alle former 
for viden. Det afgørende er, at man 
bruger sin sunde kritiske sans. Og her 
er det godt at holde fast i (mindst) tre 
centrale krav til viden af høj kvalitet:
• Den skal være relevant i forhold til 

den problemstilling, man ønsker 
at kaste lys over

• Den skal være repræsentativ – dvs. 
det skal være holdbart at overføre 
den pågældende viden fra den sam
menhæng, den er fremkommet i 

• Den skal være gyldig – teoretisk 
og empirisk. Dvs. den pågælden
de viden skal være teoretisk vel
underbygget. Og den pågældende 
viden skal give et rimeligt sikkert 
og middelret(3) bud på det fæno
men fra virkelighedens verden, 
som den hævder at sige noget om
Det stiller store krav til de metoder, 

der bruges til frembringelse af viden.

Evidens er ikke lig med anbefaling
Der er i princippet ingen grænser for, 
hvilke typer af socialpolitiske indsat

ser, der kan evidensbaseres: De bil
lige og de dyre. De gammeldags, de 
moderne og de helt revolutioneren
de. De simple og de komplekse. 

Der er dog én ting, som en evi
densbaseret socialpolitisk indsats 
aldrig bliver, og det er en anbefaling. 
Det vil aldrig  og skal aldrig blive 
således  at fordi der findes solid 
viden, der dokumenterer fx en be
stemt positiv eller negativ effekt af 
en indsats, så er politikerne nødt til 
at sige ja eller nej til at indføre ind
satsen. Det er der flere grunde til. 

Solid dokumentation for effekten 
af en socialpolitisk indsats vil typisk 
gå på nogle få af den lange række 
af mål, som politikerne potentielt 
kan ønske at nå. Det er deres ret, 
pligt og ansvar at bestemme, hvad 
målene er for den offentlige social
politik. Forskernes og praktikernes 
indflydelse sker via rådgivning, den 
offentlige debat og stemmebok
sen. Hvis det fx kan påvises, at visse 
’kæfttrit&retning’indsatser over 
for unge kriminelle ikke mindsker 
kriminaliteten for de involverede, så 
kan politikere stadig legitimt ønske, 
at indsatserne bliver anvendt. De kan 
fx prioritere strafelementet eller den 
afskrækkende virkning. Men selv set 
i det lys kan forskerne stadig yde et 
stort, positivt bidrag til demokratiet 
ved at formidle de positive og negati
ve effekter af socialpolitiske indsatser. 
Forskerne sikrer på den måde mere 
informerede valg i stemmeboksen, i 
mødelokalerne, ved skranken, i poli
tik og i praksis.

En anden grund til, at evidensba
seret dokumentation ikke er ensbe
tydende med en anbefaling, er, at en 
lang række andre faktorer helt legi
timt spiller en rolle, når der træffes 
beslutninger, jf. figur 1. Det gælder 
på alle niveauer af socialpolitikken 
fra lands og kommunalpolitikerne 
over de ledende embedsmænd til 
praktikerne ude i felten. Det ligger 
fx lige for, at politikere helt legitimt 
kan sige nej til at indføre en social
politisk indsats, hvis de mener, at 
størrelsen af den positive effekt ikke 

står mål med omkostningerne. 

Effektstudier og systematiske  
forskningsoversigter
Det internationale Campbellsam
arbejde blev dannet af to grupper af 
mennesker. For det første forskere 
med ekspertise i, hvorledes resulta
terne af stærke forskningsdesign kan 
samles, så de giver det mindst ringe 
bud på effekten af offentlige politik
ker inden for social og velfærdspo
litik, uddannelse og kriminalitetsbe
kæmpelse. Og for det andet admi
nistratorer, der efterspurgte denne 
type af viden i deres daglige arbejde. 
Samarbejdet opstod ud fra erkendel
sen af, at der netop på disse tre om
råder var et betragteligt bidrag at yde 
til at højne kvaliteten af offentlige po
litikker og menneskers mulighed for 
at træffe informerede valg.

Campbellsamarbejdets medlem
mer har – som følge af deres interes
ser og forskningsmæssige kompeten
cer – stærke meninger om, hvilke 
forskningsdesign, der er stærkere 
end andre, når det gælder om at 
isolere effekten af offentlige politik
ker. Men evidens dækker en langt 
bredere vifte af viden end viden 
om virkning. Solid dokumentation 
for virkningen af en socialpolitisk 
indsats er ikke den eneste brik til 
evidensbasering af socialt arbejde. 
Det stiller også krav til bedre evidens 
på områder som fx brugerinddragel
se, etik, implementering, organisati
onskulturer, faglig kompetenceud
vikling, medarbejderengagement, 
tværfagligt samarbejde, ledelse osv. 
Det er bare ikke Campbellsamar
bejdets kernekompetenceområde.

Kerneprodukt
Det internationale Campbell’s ker
neprodukt er derimod de såkaldte 
systematic Campbell reviews  eller 
systematiske Campbellforsknings
oversigter  der stiler efter at ind
samle, kvalitetsvurdere og statistisk 
sammenstille alle tilgængelige effekt
studier, der undersøger en bestemt 
offentlig indsats.(4) Kvalitetsvurde
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behandling & forskning  

ringen sker dels med afsæt i et be
stemt forskningsdesigns evne til at 
isolere effekten af indsatsen fra alle 
andre mulige årsagsforklaringer og 
dels med afsæt i, hvorledes studiet 
er gennemført ’i marken’.

Udarbejdelsen af en systema
tisk forskningsoversigt sker efter 
retningslinjer tilgængelige på det 
internationale Campbell’s hjem
meside.(5) Disse oversigter skal 
godkendes i en uafhængig ’referee 
proces’, før de kan få Campbell
kvalitetsstemplet. Derudover skal 
alle til og fravalg, litteratursøgning, 
kriterier og metoder eksplicit doku
menteres i en såkaldt protokol, der 
også skal være offentlig tilgængelig. 
Kravene til en Campbellprotokol 
er så skrappe, at det skal være muligt 
at genskabe resultaterne i den ende
lige forskningsoversigt ved at følge 
arbejdsplanen i protokollen. Eller 
sagt med andre ord: Ud fra protokol
len skal det være lysende klart, hvilke 
fra og tilvalg forskeren har foretaget 
på vej mod det endelige resultat.

Campbellsamarbejdet er blevet 
bebrejdet, at den kvalitative forsk
ning spiller en for lille rolle i sam
arbejdet. Men det afspejler for det 
første historiske årsager, idet sam
arbejdet udspringer fra etablerede 
forskningsmiljøer, der beskæftiger 
sig med systematiske forskningsover
sigter over effektstudier. Og for det 
andet, at der er generelt langt større 
konsensus om kvalitetskrav til effekt
studier end kvalitetskrav til fx forskel
lige typer af kvalitativ forskning. 

Systematiske forskningsoversig
ter over virkningen af offentlige po
litikker og indsatser er den brik til 
forbedring af kvaliteten af blandt 
andet socialt arbejde, som Camp
bellsamarbejdet har valgt at levere. 
Skal puslespillet blive komplet, skal 
politikere, administratorer og prak
tikere i sagens natur trække på man
ge andre former for viden. 

Kompetence
Nordisk Campbell Center koncen
trerer sig  helt i samme ånd  om at 

opbygge kompetence blandt forskere 
i Norden i at producere systematiske 
forskningsoversigter inden for effekt
studier. Der er tale om et langt, sejt 
træk. Dels fordi selve produktionen 
af en systematisk forskningsoversigt 
er et stort og omfattende arbejde, og 
dels fordi det kvantitative miljø inden 
for social og velfærdspolitik er lille i 
Norden. Det gælder ikke mindst, når 
fokus er på højkvalitetseffektstudier.

Nordisk Campbell Center ba
lancerer denne kompetenceopbyg
ning med et tilsvarende fokus på 
formidling af viden om effekter til 
det nordiske praktikermiljø i bred 
forstand. Ud over den store årlige 
praktikerkonference, hvor en lang 
række workshops bringer nordiske 
praktikere sammen med forfatte
ren til konkrete, systematiske forsk
ningsoversigter til diskussion af virk
somme, socialpolitiske indsatser, så 
formidler Nordisk Campbell Center 
også viden om effekter via elektro
niske nyhedsbreve (tilmelding sker 
på www.nc2.net), foredrag, artikler 
i fagblade, praktikerfølgegrupper til 
reviews osv. Endelig har centeret op
bygget en række databaser:
• Danske EVAlueringer af So

cialpolitiske indsatser, DEVAS 
(dansksproget)

• Systematic reviews from Other 
Relevant Organisations, SORO 
(engelsksproget)

• Systematiske forskningsOversigter 
fra andre Relevante Organisatio
ner, SORO (danske oversættelser)

Baserne er tilgængelige på www.nc2.
net. Dertil kommer yderligere data
baser på det internationale Camp
bellsamarbejdes hjemmeside www.
campbellcollaboration.org: C2RI
PE med godkendte og igangværende 
Campbell reviews og C2SPECTR 
med mere end 10.000 lodtræknings
forsøg på det samfundsvidenskabe
lige område.

Hvor kan man få mere at vide?
I Nordisk Campbell Centers SORO
database på www.nc2.net , der er til
gængelig både i en engelsksproget 

original udgave og i en lidt kortere 
oversat dansksproget udgave, findes 
resuméer af oversigter som fx:
• A Comprehensive And Comparative 

Review Of Adolescent Abuse Treat-
ment. (En omfattende og kompa
rativ oversigt over resultaterne af 
behandling af unges stofmisbrug)

• Alcohol Misuse Prevention For Young 
People. (Forebyggelse af alko
holmisbrug hos unge mennesker)

• Identification, Prevention, And 
Treatment: A Review Of Individual-
Focused Strategies To Reduce Pro-
blematic Alcohol Consumption By 
College Students. (Identifikation, 
forebyggelse og behandling: En 
forskningsoversigt over individfo
kuserede strategier for reducering 
af problematisk alkoholforbrug 
blandt studerende)

• Primary Prevention For Alcohol 
Misuse In Young People. (Dansk 
oversættelse på vej)

• Characteristics Of Effective School-
Based Substance Abuse Prevention. 
(Dansk oversættelse på vej)

• Program Factors And Treatment 
Outcomes In Drug Dependence Treat-
ment. (Dansk oversættelse på vej)

Du er meget velkommen til at kigge 
indenfor!

Noter   
1. Statsligt forskningsbudget 2004, tabel 5.1, side 10.
2. Kilde: Sheldon, B. og G. M. Macdonald: 

Research & Practice in Social Care: Mind the 
Gap, Centre for EvidenceBased Social Ser
vices, 1999 og Virker Velfærden? – et debato
plæg om evidens og velfærd, MandagMorgens 
tænketank, december 2004.

3. Det er i denne sammenhæng det modsatte af 
et skævt bud eller som kvantitative forskere 
siger: Et biased skøn.

4.   Se fx. Geraldine Macdonald: Using Systematic 
Reviews to Improve Social Care, Social Care 
Institute for Excellence, Report no. 4. 2003. 
Rapporten er tilgængelig på www.scie.org.
k5. En af de ældste videnskabelige artikler, der 
beskæftiger sig med denne metodik, er Feldman : 
Using the Work of Others, Sociology of Education 
4, 6102. 1971
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AF KERSTIN SVENSSON   

I Helsingborg er et af de mange 
projekter i gang, som den svenske 
socialstyrelse har finansieret for at 
øge vidensudviklingen inden for 
socialt arbejde. Projektets overord
nede mål er at finde veje til at gøre 
socialforvaltningens arbejde mere 
vidensbaseret. Man har talt om, at 
indsatsen på det sociale område – li
gesom inden for sundhedssektoren/
hospitalsvæsenet – burde oparbejde 
en mere stabil basis i forskning, og 
projektet er derfor også blevet kaldt 
’socialtjänstuniversitetet’.

Projektet vedrører alle dele af det 
sociale område, men det jeg arbej
der med,og som jeg vil beskæftige 
mig med her, er det sociale arbejde 
med misbrugere.  Sammen med so
cialforvaltningens enheder for voks
ne og unge arbejder vi to forskere, 
Leili Laanemets og denne artikels 
forfatter, med at finde metoder til at 
opsamle den viden, som produceres  

i socialforvaltningens løbende kon
takt med misbrugere. Vi har deltaget 
i møder med socialforvaltningen, vi 
har observeret socialforvaltningens 
interne møder, og vi har intervie
wet socialarbejdere og misbrugere. 
Indtil nu har vi indsamlet ca.10 ob
servationer og 30 interviews. Ud fra 
dette materiale vil jeg her reflektere 
over mulighederne for, at forskning, 
socialforvaltning og misbrugspro
blem kan mødes. Det vil sige: Hvor
dan kan forskere nærme sig det, som 
sker i samspillet mellem socialarbej
dere og misbrugere?

Mine tanker har afsæt i socio
logen Randall Collins forklaringer 
på, hvordan situationen skaber sine 
aktører.(1) Collins mener, at vores 
roller og vores handlemuligheder 
bestemmes i hver specifik situation. 
Det betyder, at når behandlere og 
misbrugere mødes i den sociale for
valtning, så bliver deres muligheder 
bestemt af den sammenhæng, de 
befinder sig i. Eftersom dette i høj 

grad er en formel situation, bliver 
rollerne også formelle eller kate
gorielle. Aktørerne bliver mere re
præsentanter for deres kategorier 
– socialarbejder eller klient – end 
for deres personligheder.

Rytme og rationaliteter
For at kunne forstå samspillet må vi 
først se på de forudsætninger, som 
de tre repræsentanter, henholdsvis 
socialarbejder, klient og forsker, har:

Først har vi den sammenhæng, 
hvori mødet finder sted. Socialfor
valtningen kan tilbyde misbrugeren 
behandling. Den mest almindelige 
form for behandling er ambulant, 
men også behandling på døgnin
stitution er mulig, og det er noget 
socialforvaltningen betaler for. Når 
misbrugeren og socialarbejderen 
mødes for at diskutere behandlings
muligheder, er det derfor et spørgs
mål, som er delt op i 3: Skal denne 
person have behandling? Hvordan 
skal denne behandling tilrettelæg
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ges? Skal socialtjenesten betale?
Misbrugeren kommer ind i si

tuationen med sin livshistorie, sin 
person og sit problem. Pågældende 
forventes at fortælle om sit problem 
på en bestemt måde: Hvis vedkom
mende er for ivrig, kan det tolkes 
som en falsk motivation, og hvis 
han/hun ikke er tilstrækkelig ivrig, 
kan det tolkes, som om klienten ik
ke er motiveret. Misbrugere, som vi 
har talt med, beskriver, hvordan de 
lægger historien om deres liv til ret
te, for at den skal kunne passe ind i 
sammenhængen. De fortæller også, 
at når de endelig har samlet kræfter 
til at bede om hjælp, så vil de have 
hjælpen her og nu.

Socialarbejderen har til opgave at 
bedømme misbrugerens behov og 
muligheder, herunder også motiva
tion. Når behovet er bedømt, skal en 
passende indsats vælges, og hvad der 
er passende bestemmes ikke bare af 
de behov, misbrugeren fortæller, at 
han eller hun har, eller af hvad so
cialarbejderen bedømmer, men og
så af hvad socialforvaltningen me
ner er muligt. Dette skal diskuteres i 
arbejdsgrupper eller med chefen, og 
det betyder, at det tager tid.

Forskeren kommer ind i situa
tionen, hvor der skal tages beslut
ninger – observerer, interviewer og 
tolker. Forskeren skal påvirke forlø
bet så lidt som muligt for at kunne 
studere det og skal derfor bare sam
le materiale ind til det, som senere 
kan præsenteres som resultater. Ef
tersom  forløbet først må studeres, 
før der kan præsenteres resultater 
fra det, så kommer forskerens bi
drag altid først bagefter: Resultater 
fra et studie kan aldrig anvendes i 
netop de situationer, de er baserede 
på, men kun i kommende, lignende 
situationer.

Forskning, socialforvaltning og 
misbrugere lever med forskellige 
rytmer. I misbrugslivet er det vig
tigt, at tingene sker hurtigt. Social
forvaltningen er nøjeregnende med, 
at beslutninger bliver administrativt 
korrekte. Og forskningen er nødt 

til at gennemføre hele forsknings
processen for at kunne udtale sig. 
Der findes altså en tydelig forskel 
i rytme. Eftersom det er medarbej
derne i socialforvaltningen, der skal 
træffe beslutningerne, er det også 
dem, der har ’retten til tolkning’, og 
dermed også deres tempo der er det 
’rigtige’ i denne situation. Misbru
geren er for hurtig, og forskeren er 
for langsom.

   Valg af perspektiv
Når forskeren skal gå ind i et studie 
af samspillet mellem misbrugeren 
og socialarbejderen, så må der ta
ges stilling til valg af perspektiv og 
dermed også tempo: Skal forskeren 
følge misbrugerens eller socialfor
valtningens rytme?

Når man knytter socialforvalt
ningen og forskningen tæt sammen, 
indebærer det, at forskningsspørgs
målene formuleres i et samspil mel
lem socialarbejdere og forskere, 
hvilket medfører, at socialarbej
derens relation til klienten bliver 
endnu mere asymmetrisk end tidli
gere. Vi får da en relation, hvor den 
ene part er repræsentant for social
forvaltningens administrative sy
stem, som desuden er koblet til en 
langsigtet vidensudvikling gennem 
kontakten til forskningen og derfor 
bliver endnu langsommere. Den an
den part er et enkelt individ, en mis
bruger, som vil have hjælp til sit liv 
NU. Denne assymmetri indebærer 
ikke kun, at det bliver en langsom
mere rytme. Den indebærer også, 
at socialforvaltningens ’førsteret til 
tolkning’ af misbrugerens livssitua
tion forstærkes, og at misbrugerens 
mulighed for selv at påvirke det, der 
sker, bliver endnu mindre.

Forskeren som en del af relationen
Når man som forsker møder so
cialarbejdere og misbrugere, bliver 
man en del af deres samspil. Dette 
samspil er konstrueret ud fra social
forvaltningens sammenhæng, og 
afhængigt af, hvordan man som for
sker nærmer sig et studie af samspil

let mellem socialarbejdere og mis
brugere, indtager man forskellige 
perspektiver.  Forskningen kan ikke 
være neutral. Derimod er/kan for
skeren være medvidende om, hvilke 
perspektiver man indtager, og hvis 
ærinde man går med sin forskning.

Hvis man som forsker stræber 
efter at undgå at forstærke asym
metrien i relationen mellem social
arbejder og klient, kan man anlægge 
et brugerperspektiv. Alt for ofte 
taler man om brugerperspektiv ud 
fra, at man vil vide mere om, hvad 
klienterne mener, men man lader 
socialforvaltningen formulere, hvad 
det er, de skal mene noget om. Det 
bliver ikke et brugerperspektiv, ef
tersom forskeren her står på social
forvaltningens side, lader socialfor
valtningen formulere spørgsmålene 
og formidler resultaterne til social
forvaltningen. Dermed forstærker 
forskeren den allerede dominerende 
part i relationen.

For at kunne indtage et virkeligt 
brugerperspektiv må forsknings
spørgsmålene konstrueres sammen 
med brugerne, og præsentationen 
af resultaterne fra studiet  skal først 
og fremmmest formidles tilbage til 
brugerne. Det er problematisk in
den for misbrugsområdet, hvor kli
enterne i ringe grad er organiserede. 
Det er også problematisk, når man 
betragter rytmen i de forskellige ak
tørers roller.

Den forsker, som har ambition 
om at have et brugerperspektiv, må 
være forberedt på at udforme sit 
forskningsdesign ud fra brugernes 
behov og interesser og udføre forsk
ningen på en måde, som passer bru
gerne. Findes denne interesse? El
ler går man hellere ud fra, at det er 
svært nok at organisere forskning, 
der matcher socialforvaltningens 
administrative system, og konstate
rer, at det alligevel i sidste ende er 
umuligt at tilgodese brugerne?

 LITTERATUR
1   Collins, Randall: Interaction, Rituals, Chains. 

Princeton: Princeton University Press. 2004.
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Vores vigtigste pointe er, at systema
tisk dokumentation af typen DOK 
og ASI kan være en måde at bygge 
bro mellem praksis og forskning på 
– hvis  den gennemføres på den rig
tige måde og på grundlag af eksiste
rende viden om, hvordan et sådant 
samarbejde skabes. Vi mener, at der 
findes gode forudsætninger for et 
sådant partnerskab, hvor den lokale 
praksis og forskningen går hånd i 
hånd og sammen arbejder på en 
kontinuerlig og langsigtet vidensud
vikling. Når det gælder praktikeres 
dokumentation om deres klienter 
som en byggesten for at skabe dette 
partnerskab, vil vi understrege, at 
det forudsætter, at der er fokus på 
følgende aspekter:
• At praktikere får mulighed for at 

være med til at udforme forsk
ningsdesignet

• At medvirkende behandlingsen
heder får en form for kompensa
tion og udbytte af at deltage i et 
forskningsprojekt

dokumentation

brobygning mEllEm   
PRAKSIS OG FORSKNING
taler vi om `helrenovering’ af vores klienter eller om nuancer       
med hensyn til nedsat stofbrug og andre forbedringer?

dok:  Svensk dokumentations- og evalu-
eringssystem inden for misbrugsområdet, 
som ligner det danske DanRiS. 
asi: Addiction  Severity index . Via en 
standardiseret interviewmetode udfyldes et 
spørgeskema, der kortlægger klientens pro-
blemområder. Resultatet udtrykker graden 
af  belastning.
sWedate-studiet: Swedish Drug Abuse 
Treatment Evaluation. Forskningsprojekt 
udført i starten af 1980’erne med ca. 1.100 
stofbrugere i behandling.

SCANPIX 



• At de instrumenter, der anvendes 
i dataindsamlingen, er brugerven
lige

• At praktikere tilbydes støtte i 
form af uddannelse og support

• At de indsamlede data opfylder 
videnskabelige krav og er pålide
lige

• At de medvirkende enheder re
gelmæssigt informeres om forsk
ningsresultaterne 

Udviklingen og implementeringen 
af dokumentationssystemet DOK 
i Sverige  har hovedsageligt været 
drevet efter et ’fromthebottom
upperspektiv’, hvilket er i overens
stemmelse med flere af ovenstående 
aspekter, og det er måske forklarin
gen på, at arbejdet til en vis grad har 
haft succes. Udviklingen startede 
for ti år siden, og i dag deltager om
kring 70 forskellige behandlingsin
stitutioner inden for misbrugsområ
det i samarbejdet.

Kan behandlingen blive bedre   
– og i så fald hvordan?
Af flere grunde deler vi ikke det 
noget pessimistiske syn på behand
lingsresultater, som bl.a. blev præ
senteret på konferencen i Århus. 
Til trods for, at der var empirisk 
belæg for de konklusioner, der blev 
fremsat, så var de baseret på sam
menfatninger af resultater fra for
skellige studier. Hvis man studerer 
flere af de refererede studier mere 
indgående, kan man konstatere, at 
der er store forskelle i resultaterne 
fra forskellige behandlingspro
grammer – eller enheder. Fx SWE
DATEstudiet, hvor andelen af kli
enter, der stadig var stoffri et år efter 
behandling, varierede fra 0 – 70% 
mellem forskellige enheder, hvilket 
altså modsiger påstanden om, at 

succesraten på behandlingsområdet 
ikke varierer og ændrer sig. Denne 
konstatering giver også os forskere 
et vink om, at det ikke kun er vig
tigt at gøre op, hvor stor en andel 
der bliver ædru eller stoffri, men at 
det i endnu højere grad er vigtigt at 
studere, hvilke faktorer eller meka
nismer der producerer bedre  eller 
dårligere – resultater.

Et andet vigtigt aspekt, når man 
diskuterer resultater på misbrugs
området, er, hvad der er kriteriet 
for en vellykket behandling. Taler vi 
om total stoffrihed og ’helrenove
ring’ af vores klienter, hvor de for
ventes at nå frem til beskæftigelse, 
egen indkomst, stabile boligforhold 
og et godt socialt netværk? Allere
de her skiller vandene mellem de 
forskellige studier, og hvis vi igen 
kigger  på SWEDATE, så viste det 
sig, at i gennemsnit 50% var stoffri 
ved opfølgning, men når de andre 
kriterier blev inddraget, så faldt re
sultatet til 10%. Vi mener altså, at 
der er brug for et mere nuanceret 
og et mere realistisk billede af, hvad 
misbrugsbehandlingen egentlig kan 
føre med sig, og at man hellere skal 
bruge termer om nedsat alkohol og 
stofbrug og forbedringer på forskel
lige områder. Netop her ser vi også, 
at systematisk dokumentation har 
en plads at udfylde, eftersom den 
måske kan være med til at indfange 
de små forandringer.

Hvordan er diskussionen i Sverige 
netop nu? 
Kigger man på den aktuelle trend 
inden for svensk misbrugsbehand
ling, kan man spore en vis foran
dring. Sverige har tidligere stået 
for en meget restriktiv alkoholpo
litik og har ført en decideret  krig 

mod narkotika. Denne målsætning 
fra myndighedernes side er imid
lertid efterhånden  nedtonet, dels 
som følge af medlemskabet af EU, 
som har betydet en kraftig stigning 
i alkoholforbruget, dels fordi der er 
kommet mere narkotika i omløb. 
Flere undersøgelser og rapporter af
spejler, i lighed med vores opfattelse, 
et delvist nyt syn på narkotikamis
brug, som ikke har været comme
ilfaut tidligere, nemlig at narkotika 
også kan bruges. Myndigheder som 
Socialstyrelsen har også ændret 
holdning til tidligere kontroversielle 
spørgsmål som fx sprøjtebytte og 
substitutionsbehandling og ser nu 
positivt på disse løsninger. Vi synes, 
det er positivt, at billedet af misbru
gere er blevet mere nuanceret og 
ikke længere er så stereotypt, men 
med en sådan forandret tilgang føl
ger også risikoen for nonchalance 
og tilbageholdenhed med at gribe 
ind og hjælpe mennesker med deres 
misbrugsproblemer. For samtidigt 
med, at holdningerne er ændret, er 
der også sket store ændringer med 
indholdet i misbrugsbehandlingen, 
primært af økonomiske og ideologi
ske grunde, hvor ressourcerne flyt
tes fra døgn til ambulant behand
ling og fra behandling til omsorg. 
Derfor er det vigtigt at følge udvik
lingen fremover.
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AF ANETTE SØGAARD NIELSEN    

Det store problem i behandlingen 
af misbrug er ikke behandlingsme
toderne som sådan, men snarere at 
compliance i behandlingen er ringe 
 eller rettere: at patienten vælger ik
ke at følge behandlingen og i stedet 
’dropper ud’. Faktorer, der påvirker 
compliance i misbrugsbehandlin
gen, har imidlertid kun i relativt rin
ge grad været genstand for forskning 
 og da oftest været koncentreret om 
patientens individuelle beslutning 
om at ændre misbrugsvaner.

 I mit oplæg på konferencen gen
nemgik jeg tre kvalitative studier af 
egenoplevelsen af behandling for 
alkoholmisbrug. Studierne baserede 
sig på fortællinger, som henholdsvis 
patienter og behandlere havde for
talt i forbindelse med, at de beskrev 
den ambulante behandling for alko
holmisbrug, som de deltog i ’på hver 
sin side af bordet’. Disse fortællin
ger viste sig langt fra altid at have 
samme pointe, selvom både patient 
og behandler havde været fælles om 
oplevelserne i selve behandlingen. 
Studierne gav information om fak
torer, der spiller ind på den alliance, 
der er mellem behandler og patient, 
ligesom studierne gav information 
om, hvordan såvel behandleren som 
patienter overhovedet skaber sig bil
leder af den anden og af behandling 
som sådan. 

Undersøgelsen af patienternes 
fortællinger viste desuden, hvordan 
misbrug ikke er en entydig størrelse, 
men tværtimod bliver konstrueret 
ud fra patientens dagligliv og ved 
reference til en ’folkelig’ opfattelse 
af alkoholisme. Denne personlige 

oplevelse af, hvad alkoholmisbrug 
er, og i hvilken forstand man selv er 
alkoholmisbruger, er samtidig snæ
vert knyttet sammen med patientens 
forventninger til behandlingen. 

Subjektive og objektive data
Analyserne af behandlernes og pa
tienternes egenoplevelser af be
handling står i modsætning til den 
overvejende del af forskningen i be
handling for alkoholmisbrug, som 
gennem mange år har koncentreret 

sig om objektive patientkarakteristi
ka som drikkemønster, varighed af 
overforbruget og demografiske data 
med henblik på at finde den bedste 
måde at matche patienter og be
handlingsformer. Antagelsen i den 
overvejende del af forskningen har 
været, at der er en korrespondance 
mellem sådanne karakteristika og 
behandling. De kvalitative studier 
antyder imidlertid, at dette måske 
er en for simpel antagelse. 

De objektive data giver nemlig 

compliance

PERSONLIGE FAKTORER     
i misbrugsbEhandlingEn
i det terapeutiske forløb spiller graden af forbundethed (alliance) og indvilligelse (compliance) afgørende 
roller. derfor er det vigtigt at se på de personlige indsigter og realiteter hos både patient og behandler
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ikke et reelt billede af, hvordan so
ciale hændelser og udvikling sker. 
Analysen af patienternes fortællin
ger viser derimod, at selvom flere pa
tienter synes at have været udsat for 
de samme hændelser og have relativt 
ensartede drikkemønstre  voldsomt 
alkoholforbrug, abstinenssympto
mer, morgendrikkeri, udvikling af 
tolerance, skilsmisse etc.  er disse 
faktorer ikke blot objektive sympto
mer eller patientkarakteristika, men 
meget forskellige oplevelser for de 
enkelte patienter. Og netop fordi 
den mening, patienterne uddrager 
af faktorerne eller hændelserne, er 
forskellig, så drager patienterne for
skellige konklusioner i forhold til 
behandling. Disse meget forskellige 
konklusioner på trods af de tilsyne
ladende udbredte lighedspunkter, 
hvad angår de såkaldt objektive pa
tientkarakteristika, kan være noget 
af forklaringen på, at behandlings
forskningen ikke synes at komme 
så meget videre. Det kan tænkes, 
at behandlingsforskningen i for høj 
grad bygger på et udsnit af vedtag
ne, objektive variable, som måske 
ikke er så velvalgte endda, når netop 
disse fortolkes så forskelligt af pa
tienterne.  

Patientens oplevelse bør imid
lertid ikke blot tages i betragtning 
som den subjektive version af de 
’objektive’ data, men også fordi det 
er denne subjektive oplevelse, der ud
gør patientens realitet og hverdagsliv. 
Det er fra denne platform, patienten 
beslutter, hvorvidt han eller hun skal 
fortsætte behandlingen eller ej.

Forbedringer af behandlingen
Ved i højere grad at studere denne 
platform for patientens beslutnings
tagning vil man formentlig kunne få 
bedre indsigt i mekanismer, der i 
dag spiller ind på manglende comp
liance, heriblandt forbedrede krite
rier til matchning mellem patient og 
behandlingstilbud. Man kan imid
lertid få den tanke, at fordi misbru
gere i folkemunde gennem årtier er 
blevet beskrevet som utroværdige 

og benægtende i forhold til deres 
misbrug, så har forskningsmiljøerne 
veget udenom at tillægge misbru
gernes egenoplevelse betydning. 
Herved har man formentlig overset 
megen information om, hvorledes 
misbrug og behandling fortolkes 
af dem, der vælger ændring af mis
brugsvanerne til og fra   og vælger 
behandlingstilbuddene til og fra. 

Effekt af behandling
Ligesom faktorer, der påvirker com
pliance, relaterer sig til patientens 
individuelle platform, vil begrebet 
’god effekt af behandling’ forment
lig også være et relativt begreb. På 
alkoholområdet vil de fleste mis
brugere i behandling stræbe efter et 
alkoholforbrug, de ikke oplever ta
ger magten fra dem. Det vil sige, at 
det kun er de færreste, der vil vælge 
afholdenhed som behandlingsmål, 
med mindre de efter megen møje og 
besvær er nået frem til, at et relativt 
kontrolleret forbrug ikke er muligt. 

Når det gælder rygeophør, ac
cepterer samfundet en varieret op
fattelse af effekt. Nogle holder helt 
op med at ryge første gang, andre 
prøver mange gange, atter andre er 
på substitutionsbehandling i årevis, 
atter andre går fra at være daglig
rygere til at være selskabsrygere, 
fra at være indendørsrygere til at 
være udendørsrygere, aftenrygere, 
stressrygere eller rygere i andre 
variationer. På alkohol og narkobe
handlingsområdet savnes en tilsva
rende mere nuanceret opfattelse af 
ændrede vaner.

Ikke alle kan opnå et enten kon
trolleret forbrug eller afholdenhed 
efter endt behandling, om end 
mange kan, imens behandling står 
på. Skal vi dermed konkludere, at 
behandling bør være et livstidspro
jekt? Eller skal vi se behandling som 
faser, hvori patienten kan indgå i 
perioder, vekslende med perioder 
på egen hånd, hvor pågældende kan 
undersøge, hvorvidt de tillærte stra
tegier er tilstrækkelig hjælp? Er stra
tegierne ikke tilstrækkelige, kan ved

kommende vende tilbage til en ny 
fase i behandlingsforløbet, hvorefter 
patienten kan forsøge at stå på egne 
ben igen, evt. atter kun i en periode, 
indtil vedkommende en dag enten 
er tilfreds med resultatet eller resig
nerer på det stadie, han eller hun nu 
engang er kommet til.  

Samspillet mellem forskning og praksis
Forskningen bør som nævnt oven
for ikke blot studere de objektive 
faktorer, men også behandlerens og 
patientens egenoplevelser, hvis 
compliance i behandlingen – og 
måske dermed effekt af behandling 
 skal forbedres. Men både compli
ance i og effekt af behandling kan 
formentlig forbedres gennem den 
professionalisering af behandlingen, 
som inddragelse af forskningsarbej-
det kan bidrage med. Med forsk
ningsarbejdet menes her, at selve 
dataindsamlingerne alt for ofte af 
praksisområdet opfattes som rent 
og skært ekstraarbejde ’for forsk
ningens skyld’. Dataindsamlinger 
vedr. patienten og dennes udvikling 
i behandlingen etc. er imidlertid 
ofte data, som behandleren med 
udbytte kan inddrage direkte i sam
spillet med patienten og bruge som 
platform for en dialog med patien
ten om, hvorledes denne har ændret 
misbrugsvaner, hvor langt patien
ten er i processen, og hvad der bør 
arbejdes med i behandlingen frem 
til næste måling af udviklingen. 
Struktureret dataindsamling er så
ledes ikke blot et fundament under 
og materiale i forskningsprocessen 
(hvortil den kvalitative forskning er 
et ikke uvæsentligt element); struk
tureret dataindsamling er samtidig 
et centralt element i selve behand
lingen og et vigtigt redskab til at 
holde fokus i behandling og dermed 
bedre compliance, simpelthen fordi 
behandler og patient sammen sætter 
ord på, hvad arbejdet i behandlin
gen går ud på, og hvor tæt på målet 
man er på et givet tidspunkt. 
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AF BJARNE ELHOLM    

På konferencen om misbrugsbe
handling præsenterede jeg et igang
værende projekt om ambulant ab
stinensbehandling af alkoholafhængige 
på 5 hospitaler under Hovedstadens 
Sygehusfællesskab, H:S.  Formålet 
med projektet er at vurdere symp
tomstyret abstinensbehandling i for
hold til fikseret abstinensbehandling.

Dette studie er en  randomiseret, 
klinisk kontrolleret undersøgelse af 
alkoholafhængige patienter med ab
stinenser diagnostiseret  ud fra DSM 
IV. (DSM er et evidensbaseret, diag
nostisk klassifikationssystem inden 
for psykiatrien, udviklet af den ame
rikanske psykiaterorganisation).

Det drejer sig om patienter, der 
er er indskrevet i Alkoholenhederne 
til ambulant behandling (ambulato
rium) i perioden fra 25.08 2004 og 
frem. Pr. 31.3 2005 er alle patienter 
endnu ikke inkluderet i studiet. Der 
mangler 10. Undersøgelsen finder 
sted  på H:S`  5 akuthospitaler: Rigs
hospitalet, Amager,  Bispebjerg, 
Frederiksberg og Hvidovre Hospi
tal. Patienterne inkluderes i den ræk
kefølge, de kommer ind i Alkohol
 enheden.

Follow up
Alle patienter følges op henholdsvis 3, 
6 og 12 måneder efter indgang i studiet 
eller i tilfælde af recidiv (tilbagefald). 
Ved recidiv behandles patienten efter 
afdelingens sædvanlige principper.

 Målsætninger
Primære 
• Afkorte abstinenssymptompe

rioden mest muligt ved  at doku
mentere, at tiden til SAWSscore 
er 0. (SAWS: Short Alcohol 
Withdrawal Scale, udarbejdet af 
professor Michael Gossop, Kings 
College Hospital, Maudsley, Eng

land. Patienterne scorer i forhold 
til de symptomer, de har (graden 
af nervøsitet, rastløshed, hjerte
banken m.m.), maxscore er 30).

• Give den mest sikre behand
ling til patienterne med færrest 
mulige komplikationer (i form 
af yderligere udvikling af absti
nenssymptomer, kramper eller 
Delirum Tremens). 

 Registrere og følge:
• Symptomscore dag 1, 2, 3 etc. 
• Medicinforbrug
• Patienternes tilfredshed
• Patienternes trivsel

Sekundære
• Fastholde flest mulige patienter i 

alkoholbehandling  opnå bedre 
compliance

• Forlænge tidspunktet til 1. reci
div i forhold til tidligere recidiver

Hvordan kan behandlingen blive bedre?
Nu udtaler jeg mig kun om alkohol, 
og dette stof blev ikke diskuteret så 
meget på konferencen. Stoffet er el
lers langt mere udbredt og misbrugt 
end noget andet stof i Danmark. Vi 
skal lige have perspektivet på plads, 
når vi taler stoffer og stofkonferencer.

Men det er klart, at i et drikkende 
samfund som det danske er målet 
for den alkoholafhængige ikke altid 
afholdenhed. At det er anbefalel
sesværdigt, er en anden sag. Patient 
og behandler må have samme mål. 
Mange alkoholafhængige ønsker 
at drikke kontrolleret, og da det 
ikke er ulovligt, er problematikken 
en anden end hos stofafhængige, 
hvor alle stoffer er ulovlige undta
gen benzodiazepiner, som dog skal 
lægeudskrives. (Disse patienter er 
der nok mange flere af, og vi skulle 
måske også fokusere mere på denne 
gruppe?). 

Den alkoholafhængige ønsker 
ædru perioder, ingen tvivl om det. 
Målet må være at bevidstgøre den 

alkoholafhængige om, hvornår og 
hvis han/hun ønsker at være ædru 
og hvor længe. Målsætningen er 
vigtig og skal være realistisk for at 
være opnåelig, og fokus på succesen 
 altså målopfyldelsen  er vigtig. I 
min dagligdag må jeg sige, at  hvis 
man kan få længere og længere af
holdenhedsperioder, er det en suc
ces i behandlingen, og dette kan der 
arbejdes meget mere med. Det kan 
også gælde på stofområdet. 

Jeg tror, at med en registrering 
i en database af alle afhængige vil 
man bedre kunne evaluere behand
ling og dermed komme med nye 
behandlingstiltag. Derudover skal 
man ikke som behandlere slås ind
byrdes om målet med behandlin
gen, om det er en sygdom eller ej, 
hvor behandlingen hører hjemme, 
sektor etc.: Vi skal lade patienterne 
bestemme selv og indrette behand
lingen herefter.

Hvordan kan samarbejdet mellem for-
skere og praktikere udvikles?
Samarbejdet mellem forskning og 
praksis er en nødvendighed, hvis 
man ønsker udvikling. Specielt i 
Danmark mangler der dog megen 
forskning på stofområdet. En be
vidst prioritering fra samfundets si
de vedrørende forskning på stof og 
alkoholområdet er en nødvendig
hed for at løfte området op på niveau 
med det øvrige sundhedsvæsen. Der 
skal endvidere være en meget bedre 
pressedækning ved offentliggørelsen 
af forskningsresultater, hvilket også 
vil fremme samarbejdet. Til sidst er 
det vigtigt at se på den medicinske 
teknologivurdering og evidensen 
(de beviselige resultater) af alle be
handlinger. Det er dog svært, hvis 
man er uenige om, hvorvidt evidens 
er godt eller ej. Altså må vi som be
handlere tale samme sprog.
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AF MORTEN HESSE    
De seneste 10 år har det, der kaldes 
den evidensbaserede behandling, 
bredt sig fra medicinens område 
til det sociale område. Idéen bag 
evidensbaseret behandling er, at 
behandlingen konstant optimeres 
og forbedres igennem viden, der 
indhentes fra forskningsprojekter. 
Inden for medicinens område reg
nes kliniske afprøvninger for den 
optimale test for, om en behand
lingsform er effektiv. I en klinisk 
afprøvning fordeles patienter med 
samme sygdom tilfældigt til forskel

lige behandlingstyper (eksempelvis 
ægte medicin og placebo  eller til 
et gammelt præparat og et nyt). Det 
’kliniske’ skal her ses i modsætning 
til ’i laboratoriet’ og refererer altså 
til, at der er tale om virkelige patien
ter, snarere end raske forsøgsperso
ner eller dyreforsøg.

Det anerkendes dog inden for 
medicinens område, at nogle be
handlinger ikke behøver at gen
nemgå en klinisk afprøvning, fordi 
de har så overbevisende effekt, at 
der ikke er nogen, der kan være i 
tvivl om resultatet (eksempelvis 

behandling af bakterieinfektioner 
med antibiotika). Det anerkendes 
også, at det ikke altid er muligt at 
gennemføre kliniske afprøvninger, 
eller at der kan være alvorlige etiske 
hindringer for at gennemføre så
danne afprøvninger. Et eksempel er 
kirurgi, hvor en ’placebo’ operation 
ville indebære at bedøve en person 
og skære i vedkommende uden at 
forsøge virkelig at opnå noget ved 
dette. Et andet eksempel er akutte 
situationer, som eksempelvis plud
seligt opståede krampeanfald eller 
uventede komplikationer under en 
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kan KLINISKE AFPRØVNINGER AF   
PSyKOSOCIAL BEHANDLING for stof-
afhængighEd LæRE OS NOGET?
En overset pointe i  diskussionen af dette spørgsmål er, at kliniske afprøvninger faktisk kan vise,  
hvorvidt en behandling skader mennesker.

forsøg
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fødsel, hvor det ikke ville være mu
ligt at planlægge behandlingen på 
en måde, der tillader gennemførelse 
af et klinisk forsøg. I sådanne til
fælde må man anvende andre typer 
af forskning, typisk erfaringsopsam
ling, ikke nødvendigvis fordi de gi
ver mere pålidelige resultater, men 
fordi et klinisk forsøg ikke kan lade 
sig gennemføre.

Der er altså inden for medicinen 
to væsentlige områder, hvor de kli
niske forsøg ikke lader sig anvende: 
akutte situationer og situationer, 
hvor effekterne er så overvældende, 
at ingen behøver være i tvivl om 
dem. Endelig kan man påpege, at 
i tilfælde, hvor tilbageholdelse af 
behandling åbenlyst vil være skade
ligt for patienten, må man selvføl
gelig ikke gennemføre forsøg uden 
behandling eller med placebobe
handling, og i sådanne tilfælde kan 
kun sammenligning af forskellige 
behandlinger være rimelige at gen
nemføre.

Psykosocial behandling for misbrug 
og kliniske afprøvninger
Overførelsen af denne teknologi til 
psykosocial behandling har været 
mødt med en del kritik; kritikken går 
primært på, at denne type af data er 
irrelevante for psykosocial behand
ling, at der er så mange faktorer ud 
over dem, der kan henføres til den 
valgte metode, der har betydning for 
psykosocial behandling, og at det er 
svært at generalisere fra undersøgel
ser til den praktiske hverdag.

Imidlertid kunne vi måske lære 
meget mere af kliniske afprøvninger, 
hvis vi var villige til at gøre forsøget. 
Prøver vi at sammenligne de for
hold, der gør kliniske afprøvninger 
urimelige i forhold til misbrugsom
rådet, finder vi kun argumenter for, 
at kliniske afprøvninger bør kunne 
laves: Effekterne af psykosocial be
handling er langtfra så lette at få øje 
på som effekterne af antibiotika på 
bakterieinfektioner, og den psyko
sociale behandling retter sig forhå
bentlig ikke kun mod problemer, 

der er lige så akutte som kramper 
eller dårlig hjertelyd hos et barn, der 
er ved at blive født.

Med hensyn til det argument, at 
en lang række faktorer uden for be
handlingen er vigtigere end selve be
handlingen, så er dette vel primært 
et argument for, at behandling ikke 
er særligt vigtig, og at metoden ikke 
er særligt vigtig – og endda et for
kert argument. Selv om der er mas
ser af andre vigtige forhold i livet, 
så kan det jo godt være, at behand
lingen gør en forskel – på godt eller 
ondt. Den anden side af de kliniske 
afprøvninger er nemlig, at de har 
mulighed for at vise, når behand
ling rent faktisk skader mennesker. 
Noget, der er meget svært hvis ikke 
umuligt at gøre ved andre metoder 
end kliniske afprøvninger.

Men kan psykosocial behand
ling da være skadelig? Psykosocial 
behandling har jo ikke bivirkninger 
ligesom medicin! Men her er et par 
eksempler på skadelig psykosocial 
behandling:

I 30’erne foretog nogle behjer
tede socialarbejdere i USA et stort 
eksperiment med støtte til drenge 
med lettere adfærdsvanskeligheder 
og svage ressourcer i familien  et 
studie, der er blevet kendt under 
navnet CambridgeSummerville 
studiet. De fordelte drengene tilfæl
digt i en gruppe, der fik støtte, og 
en gruppe, der ikke fik støtte. Støt
ten bestod i, at en socialarbejder 
kom til familien og hjalp med lek
tier, sikrede sig, at der var adgang 
til lægehjælp ved sygdom og anden 
støtte til den udsatte familie. En del 
af drengene kom også på sommer
lejre, hvor de fik frisk luft og motion. 
I 60’erne blev drengene fundet igen, 
og deres liv i de mellemliggende 30 
år blev rullet op, dels gennem di
verse registre, dels gennem inter
views med dem. Langt de fleste af 
de drenge, der havde fået den ekstra 
støtte var meget tilfredse med deres 
kontaktpersoner. Mange gav udtryk 
for, at de mente, at kontaktpersonen 
havde hjulpet dem frem til at være 

den, de var på det tidspunkt, og at 
de uden kontaktpersonens støtte 
ville have fået langt større proble
mer. Imidlertid havde de næppe ret 
i denne antagelse: De, der havde 
været tilfældigt fordelt til ikke at få 
en kontaktperson, klarede sig nem
lig i gennemsnit lidt bedre, end de 
der havde. De havde en lidt lavere 
arbejdsløshedsprocent, lidt færre af 
dem var døde,  og lidt færre var eller 
havde været i fængsel. Efterfølgende 
analyser tyder på, at det specifikt var 
drenge, der havde været på sommer
lejre med andre belastede drenge, 
der udviklede problemer. Undersø
gelsen kan hjælpe os til at fokusere på 
de problemer, der kan opstå, når be
lastede mennesker bringes sammen 
i den samme kontekst, og til ikke at 
stole for meget på naive forestillinger 
om, at det er godt, at ’nogen gør no
get’ – hvis vi er parat til at lytte.

En anden undersøgelse, som bur
de få tilsvarende konsekvenser, er en 
stor litteraturgennemgang udgivet 
af Campbellsamarbejdet i USA. 
Litteraturgennemgangen handler 
om undersøgelser, hvor unge, der 
har været på kant med loven, sen
des i fængsel i én dag sammen med 
rigtige, voksne fanger. Metoden, 
der kaldes ’scared straight’, er ret så 
udbredt, og der har været flere TV
udsendelser om den helt tilbage fra 
1970’erne. Idéen er, at drengene (el
ler pigerne) skal se, hvor galt det kan 
ende, hvis de fortsætter ad det gale 
spor med kriminalitet og ballade. 
Men undersøgelser, hvor drenge er 
blevet tilfældigt fordelt til enten en 
dag i fængsel eller blot at få en løftet 
pegefinger af en politimand, viser 
samstemmende, at resultatet er det 
modsatte af, hvad man ønsker: Det 
er bedre at nøjes med en løftet pe
gefinger.
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AF WOUTER VANDERPLASSCHEN

Behandling af stofmisbrugere er ka
rakteriseret ved konstant søgen efter 
nye metoder og initiativer, som ser 
ud til at give bedre resultater og ko
ste mindre. Case management (CM) 
er et af disse initiativer, der er blevet 
implementeret med henblik på at for
bedre (den økonomiske) effektivitet i 
misbrugsbehandlingen. Det er imid
lertid kontroversielt, hvorvidt dets 
potentiale til at realisere disse formål 
er til stede.

På 2004symposiet i Århus præ
senterede jeg et kort, systematisk 
overblik over i alt 48 peerreviewed 
studier, som er blevet udgivet i lø
bet af årene 1993 – 2003.  (Peer-
reviewed: læst og godkendt af fagfolk 
inden publicering, red.). Det drejer 
sig om studier, der har fokuseret på 
effekten af forskellige modeller for 
CM blandt forskellige grupper af 
stofbrugere, f.eks. kriminelle, hjem
løse og personer med dobbeltdiag
noser. Der blev skelnet mellem fire 
typer af case management: 
• Generalistmodellen
• Intensiv behandling uden for in

stitutionsregi, hvor man er meget 
opsøgende og fastholdende

• 

Den kliniske/rehabiliteringsmo
dellen og 

• Ressourcebaseret CM.
Resultaterne viste, at flere studier 

rapporterede om positive effekter, 
men kun nogle (få) randomiserede 
og kontrollerede forsøg demonstre
rede effektiviteten af CM sammen
lignet med andre interventioner. 
Resultaterne af denne intervention 
over tid er stadig uklar. Til trods for 
at vi ikke fandt overbevisende belæg 
for CM’s effektivitet, findes der evi
dens for (den differentierede) effekt 
af intensive, ressourcebaserede og 
generalist CM. De fleste positive 
effekter handler om reduceret brug 
af døgnbehandling og øget brug af 
kommunale serviceydelser, at klien
terne forbliver i behandling i længe
re tid, forbedret livskvalitet og stor 
brugertilfredshed. 

Effekt med hensyn til klienternes 
stofbrug og psykosociale funktion er 
mindre konsistente, men ser ud til at 
hænge sammen med det at forblive i 
behandling og CM. Der er brug for 
mere forskning for at finde ud af hvor 
omfattende effekterne af denne in
tervention er, hvor længe effekterne 
holder, og hvilke specifikke elementer 
der forårsager forskellige resultater. 

Kan behandlingen blive bedre?
Vi mener, det er muligt  i det mind
ste langsomt  at forbedre behand
lingsresultaterne på stofmisbrugs
området. Vi mener også, at grunden 
til, at randomiserede og kontrolle
rede studier ikke har bragt evidens 
for de (differentierede) effekter af 
CM eller andre interventioner, har 
mere at gøre med den måde, hvorpå 
disse interventioner er blevet eva
lueret, end med interventionerne i 
sig selv. Behandling, som er blevet 
sammenlignet med primært andre 
anvendelige behandlinger – ikke 
med minimal eller ingen behand
ling – kan se ud til at være mindre 
effektiv, eftersom de nyeste studier 
som regel finder (flere) signifikante 
forskelle. Generelt har case manage
ment modeller været sammenlignet 
med kontrollerede betingelser som 
inkluderer standardbehandling, an
dre innovative interventioner eller 
andre CM modeller, hvilket har re
duceret muligheden for at observere 
og indfange signifikante, differen
tierede effekter. Også andre kilder 
til fejlfortolkninger kan sløre effek
tiviteten af en bestemt intervention, 
fx en interventions specifikke natur/
egenskaber (fx evnen til at fastholde 
de mest belastede klienter), delvis 
eller mangelfuld implementering 
og lav intensitet i indsatsen, en kon
trolgruppe som får flere ydelser end 
planlagt eller kontrolbetingelser, 
der gør, at behandlerne adopterer 
principperne fra de innovative inter
ventioner. Derudover kan brugen af 
mangfoldige og  uforenelige målere
sultater og forskelle i konteksten gøre 
det vanskeligt at få de samme resulta
ter som andre studier.
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kan CASE MANAGEMENT 
hjælPE stofbrugErE?
hvis én behandler har hovedansvaret for klientens vej gennem systemet, kan det være med til at sikre 
kontinuitet og sammenhæng i behandlingen.

ansvar

Fakta oM case ManageMent (cM)
Case management er en metode til at sikre systematik og effektivitet i behandlingen. CM har 
især været anvendt inden for psykiatrien, men anvendes efterhånden på andre områder, bl.a. 
stofmisbrugsområdet, hvor klienternes problemer ofte også karakteriseres som sammensatte, 
kroniske og tilbagevendende. Hver klient har en speciel behandler – case manager’en – som har 
hovedansvaret for, at klienten får den behandling, han/hun har brug for, og for at etablere og ved-
ligeholde behandlingsalliancen med klienten. Nogle af elementerne i case management er kort-
lægning, vurdering, handling, opfølgning, monitorering og evaluering. Det er case manager’ens 
opgave at have overblik over behandlingen og vurdere, om der skal ske justeringer, om klienten 
skal henvises til andre ydelser etc.



Set ud fra vores synspunkt bør 
man ikke udelukkende forlade sig 
på randomiserede og kontrollerede 
studier – eller bruge enkeltstående 
effektindikatorer med henblik på 
at evaluere effekten af særlige inter
ventioner. I stedet foreslår vi, at man 
bruger mangfoldige effektindikato
rer og et langtidsperspektiv og også 
inkluderer studier, som anvender 
’svagere’ design, og kvalitative stu
dier, så det bliver muligt at opspore 
effekter over tid, på hvilke måder in
terventioner og deres komponenter 
påvirker effekten, og hvordan disse 
effekter opleves af klienterne selv.

Formidling mellem forskere og praktikere
Det er ofte divergerende – eller lige
frem modsatte – mål og interesser, 
der hæmmer  formidlingen af forsk
ningsresultater mellem forskere og 
praktikere. Derudover kan metode
krav såsom randomisering og brug 
af kontrolgrupper af behandlerne 
opleves som uetiske eller urimelige, 
ud fra argumentet om, at det ikke 

er ønskværdigt at holde 
en potentielt effektiv in
tervention væk fra klien
ter, der har brug for den. 
Med henblik på at bygge 
bro mellem forskning og 
praksis, er det anbefalel
sesværdigt at involvere 
i det mindste nogle prak
tikere, som er vant til 
videnskabelig forskning, 
i den videnskabelige ko
mite, som forbereder, 
følger og monitorerer 
et specifikt studie. Hvis 
man knytter praktikere 
tættere til forskningen, 
kan det også bidrage til 
studier, som er bedre til at  
møde de behov, behand
lerne har, og ikke kun de 
behov der er afledt af fun
damental afhængigheds
forskning.

Afrapportering og 
tilgængelighed af forsk
ningsdata er et yderligere 

problem, eftersom de fleste prakti
kere ikke er vant til højt specialise
rede, engelsksprogede tidsskrifter, 
eller ikke har tid til  eller ikke er 
interesserede i – at læse lange og 
komplekse forskningsrapporter. 
Der er brug for initiativer, der kan 
præsentere forskningsdata på en til
trækkende og enkel måde, formidle 
nye forskningsresultater og sætte 
praktikere i stand til at forstå forsk
ningsmetoder og resultater. Årlige, 
nationale symposier – med præsen
tationer og workshops – hvor nye 
nationale og internationale studier 
præsenteres, er en interessant og 
interaktiv måde at formidle viden 
på. Denne formidling bør suppleres 
med et ’kollegialt tidsskrift’, som 
er let tilgængeligt og forståeligt for 
praktikere med en bachelorgrad (= 
hovedparten af behandlergruppen). 
Artiklerne i et sådant tidsskrift skulle 
især fokusere på, hvad forskningsre
sultaterne betyder for praksis samt 
anbefalinger på området. Endelig 
kunne man etablere et elektronisk 

nyhedsbrev, som hurtigt kan sprede 
nyheder, de seneste forskningsini
tiativer, korte resumeer af vigtige 
publikationer etc.

Stoffri- versus substitutionsbehandling
I Belgien har der siden slutningen 
af 1990’erne været en polariseret 
diskussion om stoffri behandling 
og substitutionsbehandling. Meta
don og andre former for substitu
tion (fx buprenorphine) er blevet 
accepteret som en integreret del af 
stofmisbrugsbehandlingen. Der er 
dog tydelig forskel på situationen 
i Flandern og i den fransktalende 
del af Belgien, idet substitutions
behandling er langt mere udbredt 
i den sidstnævnte region, hvor me
tadon fx udskrives af praktiserende 
læger.

Ikke desto mindre kan der stadig 
rettes nogle kritiske bemærkninger 
mod organiseringen af substituti
onsbehandlingen i Belgien. Mange 
behandlere argumenterer for, at 
substitutionsbehandling ikke bør stå 
alene, men bør suppleres med psy
kosocial behandling. Tillige hævder 
de, at indførelsen af metadonbe
handling har skabt en stor gruppe 
metadonafhængige: Cirka 20% af 
alle stofbrugere, der er i behandling, 
menes at være afhængige af metadon. 
Behandling af  og tilvejebringelse af 
tilbud til  denne gruppe bliver en 
af de vigtigste udfordringer for be
handlingssystemet i den nærmeste 
fremtid. Ifølge en ny undersøgelse, 
udført af forskere fra Liège Univer
sitet, kunne kontrolleret tildeling af 
heroin være et billigt og  relevant 
alternativ for dem, der har været af
hængige af opiater i mange år. Dog 
må det siges, at kontrolleret heroin
tildeling stadig er meget kontrover
sielt i Belgien. Politikerne afventer 
resultaterne fra det hollandske og 
det tyske ’heroinforsøg’ med hen
blik på at tage stilling til, om denne 
type ydelse eller behandling skal 
indføres eller ej i Belgien.
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AF ERIC BROEKAERT

På symposiet i Århus præsenterede 
jeg, hvordan vi i forbindelse med  
behandlingen af  stofmisbrugere 
har udviklet brugen af video. Vores 
udgangspunkt er, at behandling re
fererer til en meningsfuld aktivitet 
i sin egen kontekst, og derfor un
dersøges behandling bedst ud fra et 
kvalitativt perspektiv. Kernen i dette 
udgangspunkt kan føres tilbage til 
sociologen Weber, som arbejdede på 
at tilføre socialvidenskaben en pas
sende metodologi. Weber mente, at 
hvis man kun går efter årsagsfor
klaringer på, hvordan en aktivitet 
forløber, og hvilken effekt den har, 
så kommer man til at undertrykke 
mere fortolkende forståelser. Hvis 
man kun anvender en deduktiv 
metode, bør den som minimum 
suppleres med en fænomenologisk 

– eller i vore dage: en (social) kon
struktivistisk metode. Denne udvik
ling/bevægelse fra modernisme hen 
imod en mere postmodernistisk 
tilgang erfarede vi ved Department 
of Orthopedagogics ved Gent Uni
versitet, da vi udviklede ’The Video 
Addiction Challenge Tool’, VACT. 

Arbejdet med at udvikle VACT 
startede for omkring 10 år siden, 
og metoden bruges i  terapeutiske 
samfund som et redskab i forbin
delse med planlægningen af den in
dividuelle behandling. Idéen er, at 
behandlere og klienter sammen ser 
en video med en ’gennemsnits livs
historie’, som er baseret på grundigt 
forarbejde. De samtaler og diskussi
oner, der opstår i denne forbindelse, 
kan bruges til hurtigere at nå frem til 
en ny og måske dybere indsigt i egne 
problemer og dermed være med til 
at gøre behandlingen bedre og  mere 

tilpasset den enkelte klient.
En tidligere version af VACT kon

fronterede klienterne med en gen
nemsnitlig, mandlig livshistorie med 
henblik på at nå frem til terapeutisk 
åbenhed og dialog. Det viste sig, at 
denne version – en videooptagelse 
udelukkende med mænd – ikke ap
pellerede til kvinder. Derfor blev der 
udarbejdet en ny, kvindelig version 
af VACT. De kvindelige klienter, be
handlere og forskere udviklede de
res ’egen stil’, og derved bidrog de 
til en mere kollektiv, intersubjektiv 
og sammenhængende metode. De 
stillede de samme krav til metode  
med hensyn til validitet og reliabi
litet, som evidensbaseret, kvalitativ 
forskning kræver, og  bestræbte sig 
på akkuratesse, sikkerhed for genta
gelse og gennemsigtighed. Mit op
læg på symposiet beskrev processen 
med at udvikle den nye VACTver
sion for kvinder og demonstrerede, 
hvordan tro og evidens kan spille 
komplementære roller.

Med hensyn til diskussionen om, 
hvorvidt misbrugsbehandlingen er 
blevet  eller kan blive – bedre, ser 
vi behandling som en aktivitet, hvori 
succes er en proces, der udvikler 
sig hele tiden. Forskellige behand
lingsmetoder vil måske nå frem til 
de samme resultater, men det skal 
man ikke udlægge, som om man har 
’nået loftet’ for, hvor gode resultater 
man kan opnå med behandling. Det 
er snarere en udfordring.

Hvis man kun måler succes på, 
om klienterne bliver clean eller ej, er 
det en forsimplet tilgang, der dæk
ker over ideologiske diskussioner. I 
sidste ende er det et spørgsmål om 
overlevelse og etik.

Hvis man vil udvikle misbrugsbe
handlingen, er det vigtigt at forbedre 
samarbejdet og formidlingen mel
lem praktikere og forskere. Åben
hed og tæt samarbejde  er vigtigt for 
alle parter. I Belgien samarbejder 
man på misbrugsområdet om at 
gøre behandlingen rummelig, så der 
bliver plads til forskellige metodiske 
tilgange. 
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AF LEIF VIND

Gennem den sidste halvdel af 
1990’erne gennemførte den så
kaldte Døgnbehandlingsgruppe 
ved Center for Rusmiddelforsk
ning,  Aarhus Universitet, en række 
evalueringer af behandlingsarbejdet 
på døgnbehandlingsinstitutioner 
for stofbrugere. Evalueringerne var 
på en række områder stærkt kritiske 
over for døgninstitutionerne. Det 
hævdedes eksempelvis, at institu
tionerne var antagelsesstyrede og 

ideologiserende, skeptiske og luk
kede over for omverdenen, uden 
behandlingsmæssige visioner, ofte 
præget af overlevelse frem for ud
vikling, at medarbejderne havde et 
lavt uddannelsesniveau, og at man 
manglede standarder og differentie
ringssystemer. Et af de alvorligste 
kritikpunkter drejede sig imidler
tid om institutionernes manglende 
dokumentation af deres indsats. I 
slutrapporten(1) beskrives døgn
institutionerne som overvejende 
talesprogskulturer. Det vil sige, at 

information, behandling, koordine
ring m.v. primært foregår gennem 
samtale  og kun i mindre grad el
ler slet ikke støttes af skriftlighed og 
talbaserede oversigter over arbej
det. Der argumenteres i rapporten 
for, at behandlingsinstitutioner, der 
ikke mestrer skrift og talsproget, 
har vanskeligt ved at arbejde med 
standarder, med at formidle, hvad 
de gør, med at overføre viden til an
dre grupper og  i tilfælde af stort 
personaleflow  med at fastholde 
en nogenlunde gennemskuelig og 
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stabil behandlingskultur.

Etablering af forsøgsprojektet DanRIS
1. april 2000 bevilligede Socialmi
nisteriet midler til at gennemføre 
et treårigt forsøgsprojekt, DanRIS 
(Dansk Registrerings og Informa
tions System). Ideen bag DanRIS
projektet var at udvikle et forholds
vis simpelt registreringssystem, 
som skulle installeres og afprøves 
gennem tre år i et antal frivilligt del
tagende døgninstitutioner, der alle 
havde stoffri behandling som deres 
primære behandlingsopgave. Cen
ter for Rusmiddelforskning skulle 
varetage opgaven med at udvikle 
registreringsprogrammet og gen
nemføre det treårige forsøg. Der 
blev samtidig bevilliget midler til at 
følge hele forsøgsprojektet og for
ske i, hvilken effekt anvendelsen af 
registreringssystemet ville have på 
døgnbehandlingsområdet.

I forbindelse med betjeningen af 
registreringssystemet, der fik nav
net DanRISprogrammet, skulle 
man i døgninstitutionerne foretage 
et såkaldt ASIinterview (Addiction 
Severity Index interview) med hver 
enkelt nyindskrevet klient. ASIin
terviewet giver et billede af, hvor 
tynget klienten er af misbrugsrela
terede problemer på indskrivnings
tidspunktet. Herudover skulle man 
registrere, når klienten skiftede be
handlingsfase eller blev udskrevet, 
og man skulle registrere, om klien
ten forlod institutionen i utide eller 
efter gennemført behandling.

Som man kunne læse i Stof 
nummer 11 fra 2000(2), var der 
mange mål med forsøgsprojektet, 
men to mål var særligt væsentlige. 
Det første mål var at indlede op
bygningen af en national database 
til brug for forskning vedrørende 
misbrugsproblemer og misbrugs
behandling. Det andet mål var 
at tilbyde døgninstitutionerne et 
værktøj til afhjælpning af det mas
sive dokumentationsproblem, man 
havde identificeret under behand
lingsevalueringerne. Fra DanRIS

projektets side forventede man, at 
de enkelte døgninstitutioner ville 
bruge DanRIS til at skabe sig et 
statistisk baseret overblik over be
handlingsresultaterne og således 
opnå mulighed for at forbedre og 
udvikle behandlingsprogrammerne 
på baggrund af evidensbaseret vi
den, altså viden der udspringer af 
systematisk dataindsamling og –be
arbejdning vedrørende den enkelte 
behandlingsindsats effekt i forhold 
til forskellige klient og problem
typer, samtidig med at man kunne 
løse problemet med den manglende 
dokumentation. Man forventede, 
at døgninstitutionerne ville udvikle 
den generaliserende kompetence, 
der kræves for at etablere en skrift 
og talsprogsbaseret kultur. I 2000 
havde man således en klar forestil
ling om, at døgnbehandlingen godt 
kunne blive bedre – ikke mindst ved 
hjælp af DanRISprogrammet.

Status 2003
Da der i foråret 2003 blev gjort sta
tus over forsøgsprojektet, var næsten 
alle danske døgninstitutioner for 
stofbrugere med i DanRISprojek
tet og indleverede regelmæssigt data 
vedrørende behandlingen til  Cen
ter for Rusmiddelforskning. Der var 
fra blandt andre amternes side no
gen kritik af kvaliteten af disse data, 
men i forhold til målet om at påbe
gynde etableringen af en national 
database havde DanRISprojektet 
altså vist sig at være en meget stor 
succes, også sammenlignet med til
svarende forsøg i andre europæiske 
lande. Værre så det ud i forhold til 
målet om, at DanRISprogrammet 
også skulle hjælpe de enkelte døgn
institutioner med at udvikle evidens
baserede behandlingsprogrammer 
og løse dokumentationsproblemet:
• I foråret 2003 anvendte ingen af 

de deltagende døgninstitutioner 
DanRISprogrammet til at skabe 
overblik over behandlingen eller 
til at udvikle behandlingspro
grammerne. 

• Ca. 65 % af de deltagende insti

tutioner havde slet ikke i de tre 
forsøgsår forsøgt at anvende Dan
RIS til noget.

• 20 % af de deltagende institu
tioner havde forsøgt at anvende 
DanRIS til at skabe overblik over 
behandlingen, eksempelvis med 
henblik på at justere behandlings
programmet. Disse institutioner 
havde imidlertid alle hurtigt op
givet at anvende DanRIS til dette 
formål.

• Knapt 25 % af de deltagende in
stitutioner var begyndt at anven
de ASIinterviewet i stedet for el
ler som supplement til deres eget 
indledende udredningsinterview, 
idet de oplevede, at ASIintervie
wet gav bedre information om 
klientens situation.
DanRIS blev ikke brugt til at 

skabe overblik og udvikle behand
lingsprogrammerne med, sådan 
som man oprindeligt havde for
ventet. Men næsten en fjerdedel 
af institutionerne var begyndt at 
inddrage ASIinterviewet i det kli
niske arbejde, hvilket ikke var en 
del af målet med DanRIS. Nogle 
af døgninstitutionerne brugte altså 
faktisk DanRIS til at forbedre be
handlingsarbejdet med, men ikke til 
at forbedre med på den måde, man 
havde forventet og ønsket. Men 
hvorfor egentlig ikke?

En analytisk tilgang til problemet
Døgninstitutionernes kerneopgave 
er at behandle stofbrugere til en 
stoffri tilværelse. Den viden samt de 
metoder og færdigheder, man be
nytter til at løse kerneopgaven med, 
kaldes i nogle teorier for ’teknologi-
en’(3). Der er ikke tale om teknologi 
i betydningen maskiner, computere 
m.v., men om blød teknologi. For at 
løse behandlingsopgaverne benyt
tes kerneteknologi, dvs. teknologi 
der knytter sig til selve arbejdet med 
klienterne. Herudover benyttes der 
såkaldt perifer teknologi, dvs. tek
nologi der understøtter det egentlige 
behandlingsarbejde. Det vil sige ek
sempelvis ledelse, administration, 
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evaluering, udviklingsarbejde m.v.
Kerneteknologien, altså den tek

nologi, døgninstitutionerne bruger 
for at løse behandlingsopgaven, kan 
opdeles i fem typer eller delteknolo
gier:
• Udredningsteknologi: dvs. vi

den og metoder til at undersøge 
klienternes særlige problemstil
linger og behandlingsbehov med 
henblik på at afgøre, hvilken be
handling man skal tilbyde den 
enkelte klient.

• Vidensteknologi: dvs. a) viden 
og metoder i forhold til, hvordan 
man behandler klienterne (det vi 
i daglig tale kalder behandlings
metoden), og b) viden om, hvilke 
behandlingstyper og –elementer 
der passer til hvilke problemer 
og klienttyper. Den sidste del af 
vidensteknologien kaldes også 
’vidensbasen’ og er et integreret 
og nødvendigt element i etable
ringen af såkaldt evidensbaseret 

behandling.
• Interaktionsteknologi: dvs. 

viden og metoder i forhold til at 
overføre behandlingsmetoden til 
de enkelte klienter.

• Motiverende teknologi: dvs. 
viden og metoder i forhold til at 
hjælpe klienterne med at forblive 
i  og gennemføre  den behand
ling, de har indledt.

• Koordineringsteknologi; dvs. 
viden og metoder i forhold til, 
hvilke behandlingsmæssige til
tag der skal tilbydes klienterne i 
hvilke faser af deres behandling, 
hvilke tiltag der kan tilbydes 
samtidig, og hvilke tiltag der bør 
komme i hvilken rækkefølge.
Døgninstitutionerne i DanRIS

projektet var generelt karakteriseret 
ved, at næsten alle ressourcer var 
investeret i kerneteknologierne. Det 
vil sige, at personalet var optaget af 
dagligt behandlingsarbejde, mens 
der kun blev anvendt de allermest 

nødvendige ressourcer (eller min
dre) på perifere, støttende tekno
logier som ledelse, administration, 
evaluering, udviklingsarbejde m.v. 
På denne måde adskiller de for
holdsvis små døgninstitutioner for 
stofbrugere sig fra mere etablerede 
behandlingsinstitutioner som ek
sempelvis psykiatriske hospitaler.

De fleste døgninstitutioner for 
stofbrugere er ikkeoffentligt ejede, 
og ud fra en forretnings og ressour
cemæssig tilgangsvinkel kan det 
synes fornuftigt, at det meste per
sonale faktisk koncentrerer sig om 
kerneopgaven: at behandle stofbru
gere. En af konsekvenserne af denne 
prioritering af kræfterne er imidler
tid, at døgninstitutionernes blik for 
 og evne til  at indføre nye teknolo
gier samtidig også primært er kon
centreret om kerneteknologierne. 
Der er med andre ord langt større 
sandsynlighed for, at en døgninsti
tution har succes med at indføre en 
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ny udrednings eller behandlings
metode, end der er for, at institutio
nen vil lykkes med at indføre tiltag 
som eksempelvis evidensbaseret 
behandling, der netop er karakteri
seret ved også at indeholde perifer 
teknologi.

Ser man på de fem kernetek
nologier, er det karakteristisk, om 
end med afvigelser, at døgninstitu
tionerne alle var meget komplekst 
opbyggende i forhold til selve be
handlingsmetoden, altså den ene 
halvdel af vidensteknologien samt 
interaktionsteknologien og koordi
neringsteknologien. Dette betyder 
på mere jævnt dansk, at man i de 
allerfleste døgninstitutioner havde 
en veludbygget behandlingsmeto
de, som man var god til at få i spil 
i forhold til klienterne, og at man 
generelt havde en god fornemmelse 

for, hvornår i behandlingsforløbet 
man kunne iværksætte de enkelte 
behandlingstilbud.

Det var til gengæld lige så karak
teristisk, at niveauet ikke var særlig 
højt i forhold til udredningsteknolo
gierne og vidensbaseteknologierne. 
Det betyder, at man ikke havde sær
ligt avancerede værktøjer og meto
der til at undersøge klienternes pro
blemer og behandlingsbehov med, 
og at man på det nærmeste slet ikke 
opsamlede systematisk viden om, 
hvilke typer behandlingsindsatser 
der virkede i forhold til hvilke kli
ent og problemtyper.

Ligesom døgninstitutionerne 
havde ressourcerne bundet i kerne
teknologi på bekostning af perifer 
teknologi, kan man altså hævde, at de 
samtidig havde ressourcerne bundet 
altovervejende i de dele af kernetek

nologien, der drejer sig om at udøve 
behandling, mens der næsten ikke 
var ressourcer afsat til at generere 
viden om, hvilke behandlingstek
nologier der med fordel kunne an
vendes over for hvilke typer klienter 
og problemer. Dette medfører, at 
inden for de fem kerneteknologier 
er døgninstitutionernes blik for  og 
evne til  at indføre nye behand
lingsmetoder langt bedre, end når 
det gælder indføring af metoder til 
systematisk at opsamle viden om 
metodernes effekt i forhold til kli
enterne og misbrugsproblemerne.

En af konsekvenserne af, at der 
ikke genereres en vidensbase, er, at 
døgninstitutionerne nok er fleksible 
i forhold til at påtage sig behand
ling af de nye målgrupper, der med 
jævne mellemrum viser sig (for ti
den eksempelvis klienter med dob
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beltdiagnoser), men der udvikles 
ikke samtidig automatisk relevante 
behandlingsteknologier, der pas
ser til den nye målgruppe, man har 
påtaget sig at arbejde med. I stedet 
ser man en stærk tendens til, at den 
oprindelige behandlingsform over
føres til de nye målgrupper.

I forhold til indførelsen og an
vendelsen af DanRISprogrammet 
var døgninstitutionerne således i 
den specielle situation, at de i høj 
grad havde brug for de mulighe
der, værktøjet kunne tilbyde dem (i 
hvert fald vurderet udefra), men var 
samtidig ikke i besiddelse af de tekno
logiske færdigheder, der krævedes for 
at kunne gøre brug af dette værktøj.

Kan døgnbehandlingen så blive 
bedre?
Det er selvsagt umuligt at svare enty
digt på, om døgnbehandlingen kan 
blive bedre. Nogle i behandlingsmil
jøet synes at være af den opfattelse, 
at det, der reelt betyder noget, er 
den menneskelige kontakt og tillid, 
der tilbydes klienterne i et døgnbe
handlingsforløb. Og at de metoder 
og behandlingstiltag, klienten ud
sættes for undervejs, kun spiller en 
meget lille rolle, om nogen overho
vedet. Hvis dette er tilfældet, kan 
døgnbehandlingen formodentlig 
ikke blive meget bedre, end den er 
i dag. Er man omvendt af den op
fattelse, at det faktisk hjælper noget 
at udvikle og raffinere særlige be
handlingstiltag til særlige klienter og 
problemstillinger, peger analysen af 
den teknologiske situation i døgnin
stitutionerne i retning af, at der på 
mindst tre områder findes mulighe
der for forbedringer, og at nogle af 
disse forbedringer faktisk allerede er 
undervejs.

Den første forbedringsmulighed 
er knyttet til udredningsteknolo
gien. I de fleste døgninstitutioner er 
man i forbindelse med indskrivnin
gen af en ny klient optaget af at un
dersøge, hvad der er særligt karakte
ristisk ved den nye klients situation. 
Ofte er man stærkt optaget af at få et 

begreb om klientens motivation for 
at deltage i behandlingen, og man 
er optaget af, hvordan klienten kan 
passe ind i den eksisterende klient
gruppe. I nogle institutioner er man 
samtidig også interesseret i at kort
lægge klientens særlige situation i 
forhold til misbrug m.v. Ideelt set 
har denne indledende udrednings
fase til formål at nå til klarhed over, 
på hvilke måder man skal hjælpe 
den enkelte klient. Som allerede 
beskrevet er det imidlertid karakte
ristisk for størsteparten af døgnin
stitutionerne, at man ikke behersker 
en udredningsteknologi, der mod
svarer den betydning, man faktisk 
tillægger udredningsarbejdet. Man 
kan derfor formode, at hvis man i 
institutionerne fik afprøvede, stan
dardiserede udredningsværktøjer til 
rådighed og blev trænet i at anvende 
disse værktøjer, da ville man i højere 
grad, end det i dag er tilfældet, blive 
i stand til at målrette og fokusere 
behandlingen af den enkelte klient. 
Som tidligere beskrevet begyndte 
ca. 25% af døgninstitutionerne i 
DanRISprojektet faktisk at an
vende ASIinterviewet som udred
ningsværktøj  eller i hvert fald som 
supplement til den eksisterende ud
redningsmetode.

Den anden forbedringsmulighed 
er knyttet til vidensteknologien. Som 
allerede beskrevet arbejder næsten 
ingen af døgninstitutionerne på sy
stematisk at opbygge evidensbaseret 
viden om, hvilke af deres metoder 
der har hvilken effekt på hvilke ty
per klienter og problemer. Erfarin
gerne fra DanRISprojektet viser, at 
en stor gruppe af døgninstitutioner 
ikke umiddelbart har kapaciteten til 
at anvende DanRIS til udviklingen 
af en egentlig vidensbase. Men også, 
at institutionerne generelt ikke til
lægger dette nogen stor betydning. 
Hvis der skal udvikles vidensbaser i 
døgninstitutionerne, er første skridt 
derfor, at institutionernes ejere og/
eller ledere anerkender betydningen 
af en sådan vidensbase. Næste pro
blem er imidlertid, at de forholds

vis små behandlingsorganisationer 
ikke har de ressourcer og den ud
dannelse og træning, der kræves 
for at opbygge et vidensbaseret be
handlingsprogram. Man bør derfor 
fra omgivelsernes side overveje at 
tilbyde døgninstitutionerne denne 
service, hvis man ønsker, at døgn
behandlingen fortsat skal foregå i de 
forholdsvis små behandlingsinstitu
tioner.

Den tredje forbedringsmulighed 
er knyttet til den motiverende tekno
logi. Ca. 2/3 af alle klienter i døgn
behandling forlader behandlingen, 
før den er gennemført. Dette bety
der, at man i mange døgninstitutio
ner i visse faser af behandlingen er 
stærkt optaget af at holde øje med, 
om klienterne er i færd med mentalt 
eller helt konkret at afbryde deres 
egen behandling. Og  hvis dette er 
tilfældet  at søge at hjælpe dem til 
at forblive i behandlingen. Ligesom 
det var tilfældet med udredningstek
nologien, modsvares den forholdsvis 
store interesse for at støtte klienterne 
i at gennemføre behandlingen ikke 
i øjeblikket af en tilsvarende udvik
let teknologi til formålet. Man kan 
derfor formode, at hvis der forsk
ningsmæssigt såvel som i den prak
tiske udøvelse kom et øget fokus på 
at udvikle og raffinere teknologi med 
særligt fokus på at støtte klienterne i 
at gennemføre deres behandling, da 
ville man se et øget antal gennem
førte behandlingsforløb.
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AF ANDERS GROTH    

Der har i de seneste år været megen 
diskussion om forskellige behand
lingsformer. Antipsykiatridebatten 
har sat spørgsmålstegn ved den tra
ditionelle psykiatriske behandling. 
KRIM o.l. foreninger har bl.a. be
tvivlet særfængslernes behandling 
af kriminelle. Børneforsorgsinstitu
tionerne har måttet forny sig eller 
nedlægges. Og ikke mindst stofmis
brugerbehandlingen har store dele 
af befolkningen stillet sig tvivlende 
overfor, samtidig med at man fra po
litisk hold har efterlyst oplysning om 
behandlingsresultaterne.

Man kan så spørge om, hvorfor 
det åbenbart er så svært for behand
lerne at fremlægge de fornødne re
sultatopgørelser. Ser man specielt 
på stofmisbrugerbehandlingen, så 
er svaret bl.a. det, at der simpelthen 
ikke har været tid til at lave forsk
ning ved siden af de mange meget 
påtrængende behandlingsopgaver: 
Der har indtil for nylig været flere 
klienter, end man tidsmæssigt kunne 
klare, og man har ikke villet afvise kli
enter bare for at få tid til at gøre re
sultater op. Desuden har man inden 
for socialpædagogikken endnu ikke 
tradition for forskning i videre om
fang, og når man fra politisk side har 
skullet begrænse bevillinger til nye 
behandlingsforetagender, som de 
der findes inden for stofmisbruger
behandlingen, så er pengene til selv
stændig, sideløbende forskning altid 
det, der først er blevet skåret væk.

Noget ganske tilsvarende gæl
der for udlandet, selvom der dog 
i USA er anvendt særdeles mange 
millioner dollars på forskning i stof

misbrugerbehandling. Det er vir
kelig vanskeligt og tidrøvende at få 
entydige og anvendelige facts om 
forskellige behandlingers resulta
ter. Den behandlingsforskning, der 
iværksættes, får kun sjældent ideelle 
forhold at arbejde under, således at 
der begyndes med en teori om den 
behandling, der skal måles, og først 
derefter skabes politisk, økonomisk 
og praktisk baggrund for at oprette 
netop den form behandling. I 9 ud af 
10 tilfælde er fremgangsmåden den 
stik modsatte: Først skabes der po
litisk stemning for et behandlings
eksperiment, der så iværksættes, og 
på et sent tidspunkt i forløbet beder 
man nogle forskere undersøge og 
vurdere et behandlingseksperiment, 
der ikke er lagt konsekvent til rette 
efter en nødvendig og tilstrækkelig 
behandlingsteori.

Endvidere er der den vanskelig
hed, som de færreste ikkevidenska
beligt skolede personer er klar over, 
nemlig i hvilken grad et utroligt stort 
antal faktorer påvirker det, der søges 
undersøgt. Disse faktorer er bl.a.:
• hVeM? – Dvs. de behandlede, også 

kaldet klientpopulationen.
• hVad? – Dvs. behandlingsmeto

derne.
• hVor? – Dvs. det omgivende miljø.
• hVornår? – Dvs. de tidsperioder, 

der er aktuelle.
• hVorhen? – Dvs. de behandlings

mål, der søges nået.

Klientpopulationen
En klientpopulation bør ideelt set 
være beskrevet med data om den 
personlige og sociale baggrund, me
dicinsk og psykiatrisk historie, stof 
og alkoholhistorie, nuværende situ

ation, kriminalitet, tilhør til subkul
tur, lokalgeografiske faktorer, moti
vation målt f.eks. ved anstrengelser 
udfoldet for at få hjælp, kooperation 
under behandlingen, fremmedgjort
hed, selvvurdering m.m. Som ek
sempel på, hvor nuanceret beskri
velsen må være, kan det nævnes, at 
det f.eks. ikke er tilstrækkeligt at blive 
oplyst om brug af et givet stof i en 
given tidsperiode. Det bør oplyses 
mere nøjagtigt, hvor hyppigt brugen 
faktisk har været, og om den har haft 
karakter af  eksperimentel, rekreativ 
eller tvangsmæssig brug, idet spe
cielt sidstnævnte forhold er en alde
les afgørende oplysning, når et givet 
behandlingsresultat skal vurderes. 
Lige så vigtigt for denne vurdering 
er det at blive oplyst om, i hvilken 
udstrækning klientpopulationen er 
udvalgt. Der vil næsten altid være 
tale om en vis udvælgelse, dels base
ret på klienternes valg af tilknytning 
til netop dén institution, hvor forsk
ningen foregår, og dels via den på
gældende institutions egen direkte 
og indirekte udvælgelse af klienter 
til behandling.

Endelig er det af betydning, når 
man skal vurdere behandling som 
en indgriben over for samfundspro
blemet stofmisbrug, at vide hvem 
og hvor mange af dem, der  har stof
problemer, der overhovedet har eller 
ønsker at få kontakt med behand
lingsinstitutionerne. Ikke sjældent 
er det jo for en stor del de samme 
klienter, der går igen år efter år såvel 
inden for samme som i de forskel
lige behandlingsinstitutioner, mens 
andre kun har sporadisk eller slet 
ingen behandlingskontakt.
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hvorfor er det så svært at måle, 
om behandlingen virker?
hvis behandlingen af stofmisbrugere og andre afvigergrupper skal effektiviseres, må vi indsamle 
langt større viden om, hvad der faktisk sker i behandlingens mange faser.



Behandlingsmetoderne
M.h.t. behandlingsprogrammet er 
det vigtigt at have en beskrivelse af 
personalet, dets holdning og ideo
logi, det miljø og den atmosfære 
behandlingen foregår i, de påvirk
ninger og aktiviteter der udfoldes i 
programmet, deres art og mængde 
m.m. I vurderingen af personalet 
er det ikke tilstrækkeligt at benytte 
holdningsundersøgelser (hvad der 
for øvrigt kun uhyre sjældent gøres), 
men det skal også med i vurderin
gen, hvad personalet rent faktisk ud
retter. Der er her tale om ting, som 
sjældent er konstante over længere 
tid, og som er meget svære at beskri
ve sammenligneligt fra program til 
program. Der sker næsten altid i et 
behandlingsprogram forandringer i 
løbet af en opgørelsesperiode, både 

m.h.t. typen af klienter og i mål og 
metoder, og som en direkte følge 
heraf også i holdninger, normer og 
værdier. Disse forandringer er det 
svært at få indbygget i forsknings
modellen, og tilsvarende er den 
gensidige påvirkning mellem mål, 
metoder og  ideologi ofte så subtil, 
at det er uhyre vanskeligt at få fat 
på.  Desuden er det næsten umuligt 
for den udenforstående at vurdere, 
i hvilken udstrækning evt. nega
tive faktorer også gør sig gældende, 
f.eks. bureaukratiseringstendenser, 
kommunikationsproblemer, ind
byrdes rivalisering og magtkampe, 
overdimensionering af systemet 
m.m. På tilsvarende måde viser det 
sig oftest umuligt at vurdere den 
positive virkning af den såkaldte 
Western Electriceffekt, dvs. de 

virkninger som entusiasmen hos et 
nystartet behandlingseksperiments 
ledere har på de øvrige deltagere. 
Pionerånd holder sig jo ikke evigt.

I øvrigt er det ofte sådan, at forskere 
mødes med modstand fra behandler
side, fordi forskningen opleves som 
en forstyrrelse i behandlingsgangen. 
Behandlingsforskning må derfor til
rettelægges således, at den hurtigt 
giver feedback til behandlerne, en 
ydelse der formentlig vil tjene som  
en rimelig kompensation.

Det omgivende miljø
Intet behandlingsprogram er uaf
hængigt af det omgivende miljø i 
videste forstand. Det drejer sig bl.a. 
om variationer i sådanne sociale for
hold som arbejds, uddannelses og 
boligmæssige muligheder, i samfun
dets holdning og reaktioner m.m., 
kort sagt om et væld af sociologiske, 
økonomiske, politiske og økologiske 
faktorer, der om muligt er endnu 
vanskeligere at præcisere og beskri
ve. F.eks. er det ikke sjældent langt 
mere betydningsfuldt, hvilken situ
ation arbejds, bolig og omgangs
mæssigt en klient sendes ud i efter 
overstået behandling, end hvilke 
baggrundsfaktorer vedkommende 
tidligere har været præget af.

Det har fra mange sider været 
fremhævet, at man i vurdering af 
individorienteret behandling er til
bøjelig til at overse vigtige faktorer i  
nærmiljøet og disses sammenhæng 
med generelle samfundsforhold. 
Sker det, er vurderingen meget en
sidig og vil oftest have konservative 
konsekvenser.

Tidsregistreringen
Dernæst er de aktuelle tidsperioder 
vigtige at få oplyst. Det drejer sig 
om datoer for alle vigtige terapeu
tiske aktiviteter, for behandlingens 
ophør, for evt. recidiv m.m. Disse 
datoer er specielt vigtige pga. be
handlingsprogrammets fortløbende 
ændring, der næsten er uundgåelig. 
Dertil kommer, at datoer er vigtige 
med henblik på  forandringer i den 
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omgivende verden. Tænk f.eks. på 
forskellene mellem 1965 og nu i 
holdning til de langhårede . – Ende
lig er det vigtigt, at mængden af tid 
i terapeutisk kontakt og deltagelse 
i behandlingen er nøje præciseret. 
Man kunne ønske, at det var muligt 
også at præcisere intensiteten, der er 
udfoldet inden for denne tid, men 
det er et næsten uopfyldeligt krav.

Behandlingsmål
Sidst, men ikke mindst er det vigtigt, 
at resultat eller målkriterier er nøje 
præciseret. Man må erindre, at mål i 
langt de fleste tilfælde ikke er baseret 
på videnskabelige overvejelser, men 
snarere på praktiske overvejelser el
ler værdidomme. Dertil kommer, at 
der ofte er tale om talrige delmål på 
såvel kort som langt sigt, og at målet 
for den enkelte klient ofte ændres 
undervejs. Endvidere påvirkes må
lene af behandlernes ideologi, lige
som der ikke sjældent er forskel på 
de mål, klienter og behandlere har 
– og hvis mål skal så være afgørende 
for vurderingen?

Endelig er der hos mange behand
lere en ikke helt ubegrundet frygt for, 
at offentliggørelse af behandlingsre
sultater vil blive anvendt forkert. Og 
i en prekær situation, hvor forskellige 
behandlingsinstitutioner indbyrdes 
kæmper om egen beståen, magt, pre
stige og ikke mindst de bevilgende 
myndigheders gunst, vil der være en 
risiko for, at behandlingsresultaterne 
opgøres ud fra målkriterier, som ikke 
har foreligget under behandlingen, 
men som ved offentliggørelsen til
passes bevillingsgivernes formodede 
ønsker.

Det er sikkert umuligt i opstil
lingen af behandlingsmål at undgå 
en forenkling, der i hvert fald så skal 
medtage så enkle data som forbrug 
af stof, beskæftigelse, kriminalitet og 
subjektiv tilfredshed. Men sådanne 
kvantitative opgørelser bør samtidig 
ledsages af kvalitative forsøg på en 
forståelse af den enkelte klients si
tuation og forløb.

Et andet problem i denne forbin

delse er det fagsprog og de videnska
belige udtryk, der anvendes forskel
ligt – ikke blot mellem de forskellige 
behandlingsprogrammer, men også 
geografisk og inden for de forskel
lige videnskabsgrene. Et ensartet 
eller i det mindste ’oversætteligt’ 
fagsprog er en forudsætning for 
at kunne drage sammenligninger. 
Men selv med et ensartet fagsprog 
og en udførlig, nuanceret beskrivel
se af ’hvem – hvad – hvor  hvornår 
og  hvorhen’ kan det være umuligt 
at klargøre, hvad det er for faktorer, 
der har ført til en given forandring. 
Karen Berntsen har f.eks. fremhæ
vet, at det kan være helt menings

løst separat at vurdere effekten af 
et enkelt led i en behandlingskæde, 
uden at der samtidig tages hensyn til 
helheden, og det er klart, at samspil
let mellem flere forskellige behand
lingsled kan være såvel samvirkende 
som modvirkende, ligesom noget af 
effekten af en given behandling må
ske først viser sig på et senere tids
punkt.

Alt andet lige bedømmes klienters 
udbytte af et behandlingsprogram 
sikrest umiddelbart i tilslutning til 
afslutningen af behandlingen, idet 
man derved udelukker påvirkningen 
fra den nye situation, klienten bevæ
ger sig ud i. Men da et af behandlin
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gens mål har været en øget evne hos 
klienten til at klare denne nye situa
tion, så forudsætter en mere rimelig 
behandlingsvurdering, at klienten 
observeres meget omhyggeligt også 
efter afsluttet behandling med hen
blik på at konstatere,  hvilke faktorer 
der derefter påvirker forløbet. 

Det sidste problem, jeg skal 
nævne i denne forbindelse, har at 
gøre med den omstændighed, at 
det er næsten umuligt at arbejde 
med såkaldte kontrolgrupper. Her
ved forstås, at man undersøger be
handlingens virkning i én gruppe og 
sammenholder denne virkning med, 
hvad der er sket i en helt tilsvarende 
gruppe, der ikke har fået behand
ling. Alternativt kan man tilstræbe 
gennem såkaldte forløbsundersøgel
ser og undersøgelser ude i miljøet at 
få kendskab til, hvordan det går for
skellige klientkategorier, hvordan de 
klarer sig, hvor mange der holder op 
på egen hånd osv., og så sammenlig
ne sine behandlingsresultater med 
denne viden om spontanforløbet.

Fremtiden
Efter denne gennemgang af de van
skeligheder behandlingsforskningen 
må slås med, kunne man måske tro, 
at det er helt håbløst at give sig i kast 
med, eller at man ved investering i 
en sådan forskning vil få alt for lidt 
for pengene. Det er utvivlsomt rig
tigt, at socialvidenskabelig forskning 
er dyr, men det gør den jo ikke min
dre tiltrængt, og det er i hvert fald 
sikkert, at misbrugsproblematikken 
vil være et betydeligt samfundspro
blem langt ud i fremtiden.

Ved et nyligt af forskningsrådene 
afholdt symposium vedr. narko
forskning blev det fremhævet, at 
man efterhånden godt ved noget 
om forløbet af unges brug af hårde 
stoffer, nemlig at cirka 1/3 holder op 
efter få år, og at forholdsvis mange 
flere af brugerne af de lette stoffer 
ophører. Men vi ved meget lidt om, 
hvilken rolle evt. behandling spiller 
for ophør, endsige om hvilke andre 
faktorer der er betydningsfulde for 

forløbet. Det blev derfor besluttet 
at anmode forskningsrådene om be
villing til en mindre forsknings og 
sekretariatsgruppe, der skulle lave 
forskningsmodeller til simple resul
tatopgørelser, som de kunne hjælpe 
de enkelte behandlingscentre med 
at anvende, og i det hele taget fore
tage koordinering, yde konsulent
bistand, formidle information og 
stimulere enkeltprojekter. Desuden 
skulle denne forskergruppe arbejde 
selvstændigt med at undersøge sel
ve behandlingsprocessen, samspillet 
mellem klient, behandler, institution 
og samfund i alle dets enkelte dele.

Hvis behandlingen af stofmis
brugere og andre afvigergrupper 
skal effektiviseres, så må vi have 
langt støre viden om, hvad der fak
tisk sker i selve behandlingens man
ge faser og om tiden anvendt uden 
for den egentlige behandling. Vi 
må klargøre, hvad der virker hæm
mende  respektive fremmende. 
En sådan intensiv undersøgelse må 
nødvendigvis vare mange, mange år 
og bestå af talrige delundersøgelser, 
herunder også aktionsforsknings
metoder og modeller. Disse skal 
sigte på at udvikle eller tilpasse eksi
sterende organisationssociologiske 
modeller til beskrivelse af forskel
lige institutioner og disses klient og 
personalefunktioner  med særlig 
hensyntagen til kædebehandlings
former og faseinddelt behandling 
i det hele taget. Yderligere blev be
hovet for sammenlignende forløbs
studier over forskelligt rekrutterede 
klientgrupper påpeget. 

Det blev endvidere anbefalet at 
udarbejde en oversigt over de eksi
sterende stofmisbrugsbehandlings
institutioner, ledsaget af en grov 
kortlægning af det faktiske behand
lingsindhold i disse institutioner. 
Sigtet skulle være at få en oversigt 
over den faktiske kapacitet og den
nes funktion. Det vil især være føl
gende spørgsmål, der er af interes
se:

• Hvilke behandlingsinstitutioner, of

fentlige såvel som private, findes?
• Hvor stor er deres klientomsæt

ning?
• Hvilke typer klienter betjenes?
• Hvilke tilbud gives der?
• Hvordan fordeler klienterne sig 

på de enkelte tilbud?
• Hvad er personaleforbruget, og 

hvordan er personalets sammen
sætning?

• Hvordan er økonomien?
• Hvilket samarbejde findes der 

mellem institutionerne?
• Hvordan ser den enkelte institu

tion på sin egen funktion?
• Hvordan fungerer institutionerne 

set i lyset af de målsætninger, der 
lå til grund for bevillingerne?

Etc.
Endelig foreslog man kontaktud

valget vedr. ungdomsnarkomani at 
tage initiativet til at bede behand
lingsinstitutionerne om i fællesskab 
at vurdere det samlede behandlings
behov, dvs. udarbejde overslag over 
antal behandlingssøgende inden for 
et givet tidsrum på basis af interne 
registreringer, oplysninger fra Sund
hedsstyrelsen, kriminal og børne
forsorg samt kendskab til miljøet.

Såvel kontaktudvalget som forsk
ningsrådene arbejder nu videre med 
disse oplæg, som man inderligt må 
håbe vil blive iværksat.

Denne artikel blev publiceret første gang 
i tidsskriftet MENNESKE STOF 
SAMFUND NR. 1, 1974. 

STOF takker hermed Anders Groth for 
tilladelse til  at genoptrykke artiklen.
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AF MICHAEL GOSSOP    

Et RCTforsøg har uden tvivl nytte
værdi  for eksempel ved evaluering af 
farmakologiske behandlinger for klart 
definerede medicinske tilstande.

Jeg har selv deltaget i forsøg, som 
har brugt RCTdesign, for eksem
pel ved evaluering af lægemiddel
behandling af opiatafvænningssyn
drom.(1) Men jo længere behand
lingen bevæger sig bort fra en klas
sisk ’medicinsk’ behandling, og jo 
længere tilstanden bevæger sig bort 
fra en klassisk ’sygdom’, desto mere 

problematisk bliver randomiserede, 
kontrollerede forsøg. Jeg mener, der 
er grund til at spørge til relevansen 
af den slags studier i behandling af 
afhængighed. For uanset hvor kor
rekt RCTdesignet bliver brugt, er 
der ikke tvivl om, at det ofte bliver 
overvurderet, især af folk som ikke 
har særlig videnskabsfilosofisk sko
ling eller grundig oplæring i forsk
ningsmetode.

Fetichist-standpunkter
Forskere antyder, at RCT udgør 
en slags forsøgsdesignenes Cadillac 

– et mærke som det giver både tryg
hed og stolthed at besidde.(2) Men 
det frister chaufføren til at læne sig 
tilbage og slå automatpiloten til. Alt 
for mange evaluatorer stiller sig så 
tilfreds med metodedesignet, at de 
snarere lader det end valget af forsk
ningsspørgsmål styre  deres undersø
gelser.

RCT er nu så alment og ukritisk 
accepteret i psykiatri og i studiet 
af behandling for afhængighed, at 
mange skribenter og kommentato
rer betragter data fra RCTunder
søgelser som synonyme med ’em

design

randomisErEdE & kontrollErEdE 
– MEN RELEVANTE?
rCt-design bør ikke ukritisk bruges i udforskning af afhængighed. 

L7



pirisk gyldige’ effektstudier. Uden 
understøttende data fra RCTforsøg 
bliver behandlingen ofte beskrevet 
som uden støtte fra videnskabelige 
data. Andre typer forskning og re
sultaterne fra andre typer forsøg bli
ver devalueret, overset eller bevidst 
udeladt fra at komme i betragtning. 
Vi får fetichiststandpunkter som 
det, at ’videnskaben nu anerkender 
at randomisering er den eneste gyl
dige måde at sammenligne nytten 
af forskellige behandlinger på’.(3) 

Denne overvurdering af RCT er 
unyttig og forkastelig og repræsen
terer en type videnskabelig funda
mentalisme, som er den åbne og 
kreative udforsknings fjende.

En af de mest brugte aforismer 
beskriver RCT som en ’gylden stan
dard’ til at måle, om en behandling 
virker. Dette synspunkt er blevet 
fremført af så indflydelsesrige orga
nisationer som WHO.(4) Til det er 
der at sige, at RCT er et forsøgsde
sign. Det er en anordning, et værk
tøj, et middel til at nå et mål og ikke 
et mål i sig selv. Hvad er den gyldne 
standard for transport? Er en Bo
ing 747 en mere ’gylden standard’ 
end en cykel? Det kommer selvsagt 
helt an på, hvad man vil opnå med 
sit redskab. Hvis det eneste værktøj 
man har, er en hammer, så begynder 
alt snart at ligne søm.

RCTstudier repræsenterer ’god 
videnskab’, men af en specifik slags. 
Meget af metodens fremgang skyl
des kommercielle interesser. Et  
kommercielt imperativ ligger i det 
faktum, at effektstudier er nødven
dige for at få et medikament ind 
på markedet. Desuden bliver RCT 
foretrukket af nogle af de mest ind
flydelsesrige kilder til forskningsfi
nansiering.

Som alle teknikker har RCT sine 
stærke sider. Men den har også sine 
svagheder. Det er ikke den eneste 
måde at forske på. De spørgsmål, 
RCTstudierne kan skaffe svar på, er 
begrænsede, og de svar, de giver, er 
ikke de eneste svar, som er værd at 
få.

To typer af indvendinger rejser 
tvivl om, hvorvidt RCT er den bed
ste måde at fremskaffe viden om 
nytten af behandling for afhængig
hed på. Den første række af argu
menter er teknisk. Den anden argu
mentrække er teoretisk  og udfor
drer metoden på en mere grundlæg
gende måde.

Hvem deltager?
Et RCTforsøg starter ofte med en 
stor gruppe af potentielle deltagere, 
men når  de forskellige inklusions og 
eksklusionskriterier er gennemgået, 
er forsøgsgruppen sædvanligvis ind
skrænket betydeligt. Desuden er det 
kendt, at patienter, som er villige til 
at godtage en tilfældig (randomise
ret) tildeling af ét af to tilbud, ofte 
kan være mere skadet og have færre 
sociale ressourcer og støtte, end de 
som ikke er villige til at acceptere 
randomiseret tildeling.(5) Forskel
lene mellem dem, som går med til, 
og dem, som ikke går med til at blive 
randomiseret, er også rapporteret på 
andre forskningsfelter end inden for 
afhængighed.(6) Problemerne med 
skjult selektion før randomiserin
gen gør det vanskeligt eller umuligt 
for en behandler at vide, i hvilken 
grad en bestemt aktuel patient er af 
samme type, eller sandsynligvis  vil 
reagere på samme måde som dem, 
der har deltaget i et bestemt forsøg.

Kontrolgruppen matcher sjældent
George de Leon kritiserer brugen af 
traditionelle RCTforsøg som egnet 
metode til at evaluere nytten af af
hængighedsbehandling og trækker 
en række punkter frem, som er spe
cielt problematiske for det traditio
nelle design.(7) En af de særligt pro
blematiske faktorer er etableringen af 
kontrolgruppen. Rusmiddelbrugere, 
som søger behandling, er en ekstremt 
heterogen gruppe, og de individuelle 
forskelle mellem dem bliver sjældent 
forstået. Denne variation gør det højst 
problematisk at etablere ordentligt 
sammensatte og tilfredsstillende be
handlings og kontrolgrupper.

Kontrolgruppen lades i stikken
De Leon antyder, at ægte rando
miseret design kan være umuligt at 
virkeliggøre på misbrugsområdet, 
og at det ikke er etisk forsvarligt at 
holde behandling tilbage for en kon
trolgruppe.

Det er vanskeligt at forstå, hvad 
der i princippet kunne udgøre en 
passende, ubehandlet kontrolgrup
pe. Sandsynligvis adskiller rusmid
delbrugere, som ikke søger behand
ling, sig på vigtige områder fra dem, 
som har erkendt at have et problem 
og brug for hjælp. Hele litteraturen 
om ændringsprocesser har forsøgt 
at gøre det klart, hvordan man i 
forskellige stadier af processen for
holder sig til at søge behandling, og 
hvordan man i forskellige stadier 
reagerer forskelligt på den.(8) 

Når rusmiddelbrugere søger be
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hVad er ’randoMised  
controlled trials’ (rct)? 
Tilfældig udvælgelse (randomisering) og kon-
trol er de to kendetegn ved randomiserede, 
kontrollerede forsøg. Det ideelle RCT-forsøg 
kræver at:
➡ Patienterne opfylder kriterier for én enkelt 

diagnose.
➡ Der skal være streng kontrol med behand-

lingsbetingelserne.
➡ Kontrolgruppen får ingen behandling, men 

placebomidler (med potentielle terapeuti-
ske ingredienser), som er troværdige for 
både patient og behandler.

➡ Kontrol med behandlingen opnås med 
brug af standarder (fx brug af manualer, 
notater, videooptagelser og korrektion af 
improvisationer).

➡ Den behandling, patienterne modtager, er 
fastlagt og gives i tilsvarende mængde og 
hyppighed i begge grupper. 

➡ Forsøget er et dobbelt-blind forsøg – dvs. 
at både klinikere og patienter skal være 
uvidende om den behandling, der gives 
(’rigtig’ eller placebo).

➡ Patienterne er tilfældigt udvalgt til et be-
handlings- og kontrolregime. 

'forskere antyder, at rCt udgør en slags forsøgsdesignenes Cadillac – et mærke som det giver både tryg-
hed og stolthed at besidde. men det frister chaufføren til at læne sig tilbage og slå automatpiloten til'.



behandling & forskning  

handling gennem et forsøg, udgør 
kravet om at nægte en kontrolgrup
pe behandling en etisk tvivlsom be
slutning. Faktisk kræver en ’gylden 
standard’ mere. Den kræver des
uden, at ikkebehandlingsgruppen 
skal nægtes retten til at søge lignende 
behandling i regi af et andet behand
lingstilbud. Af disse grunde antyder 
de Leon, at sådanne kontrolgrupper 
er ’konceptuelt irrelevante, metodo
logisk umulige at sammensætte og 
etisk tvivlsomme.’(7)

Forholdet til omverdenen
RCTmetoden sætter fokus på indre 
validitet på bekostning af ydre vali
ditet. En gennemgang af RCTstu
dier af behandling for skizofreni(9) 
konkluderer, at ’selv om effektstu
dier er centrale til at slå fast, om 
en indsats kan virke under ideelle 
forhold, kan de kun sige os lidt om, 
hvordan resultaterne forholder sig 
til praksis i den virkelige verden.’ 
Orford hævder også, at ’overopta
gethed af  indre validitet, på bekost
ning af den ydre, kan resultere i, at 
man tager nøje hensyn til de indre 
detaljer i eksperimentet, mens de 
bredere aspekter af den sammen
hæng, hvori forsøget gøres, bliver 
overset.’(10) Der er ved at vokse en 
anerkendelse frem af, at evaluering 
af behandling er mere end bare et 
teknisk forehavende.(2)

Korrigering undervejs
Seligman(11) opregner nogle af de 
egenskaber, som kendetegner be
handling i almindelig klinisk praksis, 
og som adskiller sig fra RCTkrave
ne. I klinisk praksis er  behandlingen 
selvkorrigerende – og bør være det.. 
Hvis en teknik ikke virker, prøver 
man sædvanligvis en anden teknik 
 eller tilmed en anden type behand
ling. Indsatsen i en RCTundersø
gelse er derimod som regel begræn
set til én  eller et meget begrænset 
antal teknikker af samme type  og 
udøverne instrueres i at yde den på 
en bestemt måde og i en bestemt 
rækkefølge.

Et sammensat problem
Som Seligman også bemærker, har 
rusmiddelbrugere, som søger be
handling, typisk sammensatte og 
mangeartede problemer. Dette ad
skiller sig fra RCTforsøgene, hvor 
patienterne ikke skal (ikke må) have 
mere end én diagnose eller lidelse 
(se Fakta). På grund af deres pro
blemkompleks burde den behand
ling, de ydes, imidlertid være tilpas
set samspillet mellem problemerne. 
I en sammenligning mellem en 
standardbehandling bestående af to 
ugentlige gruppeterapitimer og et 
udvidet program (standardbehand
ling plus individuel sagsbehandling 
med adgang til ekstra ydelser) fandt 
man, at patienter med både rus
middelbrug og psykiske problemer, 
som modtog udvidede ydelser, viste 
bedre resultat i form af lavere rus
middelbrug, færre fysiske og psyki
ske problemer og bedre social funk
tion.(12) 

Varierende tidsforløb
I den virkelige verden er behandling 
desuden heller ikke af begrænset 
varighed. Den fortsætter normalt, 
til patienten er i mærkbar bedring. 
Til at begynde med troede jeg ikke, 
at dette gjaldt for behandling af af
hængighed. Her kan behandling  af 
både gode og dårlige grunde (de 
dårlige grunde er ofte økonomiske)  
ofte have en tidsbegrænset varighed. 
Imidlertid kan det være mere hen
sigtsmæssigt at tænke på behandling 
ud fra brugernes synsvinkel i stedet 
for ud fra klinisk praksis.

Problembrugere går måske ind 
og ud af behandlingssituationer, 
men er næsten altid forbrugere af 
behandling, indtil de selv vælger at 
afslutte. Denne pointe er højst rele
vant for vedligeholdelsesbehandling 
med metadon, hvor varigheden af 
behandlingen reguleres på en helt 
adækvat måde i forhold til patientens 
valg og adfærd. Det vigtige spørgs
mål om varighed af vedligeholdel
sesbehandling, og hvordan man af
slutter vedligeholdelsesbehandling, 

står i øvrigt stadig ubesvaret hen.

Hvad er udslagsgivende?
Finney minder om, at RCTforsøg 
er velegnet til at angive gennemsnit
seffekter af behandling.(13) Som 
sådan passer RCTmetoden godt til 
at besvare spørgsmål af typen: 
· Virker behandling?
· Er én behandling bedre end en 

anden?
· Har forsøgsvariablene signifi

kant indvirkning på behand
lingsresultaterne?

· Hvordan forholder ændringer, 
der sker i løbet af behandlingen, 
sig til resultaterne?
Som Finney også antyder, er ud

gangspunktet for mange evaluerin
ger af afhængighedsbehandling en 
sammenligning af behandlings og 
kontrolforhold  eller af alternative 
behandlingsprogrammer. Som han 
også siger – så er det desværre ofte 
det eneste, evalueringen søger at op
nå. Resultaterne viser typisk meget 
lidt effekt af behandlingen (og ofte 
viser resultaterne ingen signifikant 
forskel i effekt mellem to helt for
skellige behandlinger). RCTstudiet 
kan tilbyde en slags kapløb mel
lem to behandlinger: Vi stiller de to 
heste op ved siden af hinanden og 
spørger, hvem af dem der kommer 
først i mål. Det er en alvorlig ulempe 
ved RCTforsøgene, at de sædvan
ligvis giver os meget lidt nyttig eller 
relevant information om behand
lingseffekten  eller om hvordan 
behandlingen kan forbedres. En af 
de største svagheder ved RCTme
toden er, at den fremskaffer få eller 
ingen oplysninger om behandlin
gens interaktion:
· Hvem virker behandlingen for? 
. Under hvilke omstændigheder 

virker den? 
. Hvad er de aktive elementer i be

handlingen? 
. Hvordan ændrer patienterne sig 

i løbet af behandlingen som følge 
af den indsats, der ydes? 
Når det gælder studier af afhæn

gighedsbehandling generelt, vari
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rct-stUdier identiFicerer og UdForsker ikke de Processer, 
soM sker i Behandlingen – ’den sorte Box’. 



erer responsen bredt under samme 
behandlingsvilkår. Dette tyder på, 
at forskellige patienter responderer 
forskelligt på samme behandlings
indsats. Under sådanne omstændig
heder må det mest oplagte spørgs
mål være, hvilke faktorer der ligger 
bag denne variation, og hvorvidt 
dette spørgsmål kan besvares ved at 
anvende en RCTundersøgelse.

’Den Sorte Box’ aflyttes ikke
RCTstudier identificerer og ud
forsker ikke de processer, som sker 
i behandlingen, kendt under den 
billedlige betegnelse ’Den Sorte 
Box’. Det er næsten 20 år siden, 
Lipton og Appel skrev, at menne
skene, hændelserne og ydelserne, 
vi omtaler som ’terapi’, ’rådgivning’ 
eller ’henvisning til behandling’, 
er forblevet stort set ubeskrevne i 
rusmiddelprogrammer. Følgelig er 
det også uspecificeret, hvilke varia
tioner der findes, i hvad der leveres 
  og effekten af dette – et felt som 
er afgørende ved evalueringen af be
handlingen.(14)

Stil nye spørgsmål og få nye svar
RCTstudier udelukker eller overser 
forsætligt alt for mange af de essen
tielle elementer i det vi allerede ved 
faktisk sker under behandling. Be
handlingsengagement er en vigtig 
faktor, og de personer, der har det, 
kan ikke fordeles tilfældigt (rando
miseres), fordi det er noget, der op
står undervejs i behandlingen  og 
altså efter fordelingsproceduren. 
RCTstudier kan vanskeligt omfatte 
mange af de faktorer vi ved påvirker 
resultatet. Det har i mange år været 
velkendt, at noget af den stærkeste 
indflydelse på resultatet påvirkes 
af sociale og miljømæssige forhold, 
som eksisterer udenfor  og er uaf
hængige af behandlingsprocesser
ne. I RCTforsøg ses disse vigtige 
påvirkningsfaktorer kun som ’tilfæl
dig støj’. Derfor kan RCTdesignet 
ikke rumme forhold som fx livsbegi
venheder, der har indflydelse på be
slutningen om at søge behandling, 

social indflydelse fra familie og ven
ner og forventninger til behandling.

Jeg tror, vi bør omformulere vores 
undersøgelsesspørgsmål. Ikke bare 
spørge, hvorvidt behandling fører til 
bedre resultater, men stille et mere 
konstruktivt spørgsmål: ’På hvilken 
måde påvirker behandling rehabi
literingsprocesserne?’ Selv om det 
kan være hensigtsmæssigt at fore
tage grundlæggende sammenlignin
ger i RCTstudier, så giver de os et 
svært overforenklet billede af klini
ske behandlingsprocesser, og de gi
ver os meget lidt viden om, hvordan 
behandlingen kan gøres bedre. 

Metodologien i afhængighedsbe
handlingsforskning er fascinerende, 
fordi studier kan udføres på mange 
forskellige måder, fordi forskellige 
forsøgsdesign har fordele og ulem
per, og fordi forskellige design kan 
bidrage til vores forståelse af behand
lings og rehabiliteringsprocesserne.

Denne artikel er en revideret version af Michael 
Gossops oplæg ved EUROPAD-konferencen i 
Oslo, maj 2002. Den fulde tekst står at  læse i:
Waal, H. & Haga, E. (red): Maintenance 
Treatment of Heroin Addiction. Evidence at the 
Crossroads. J.W. Cappelen Akademisk Forlag. 
Oslo. 2003. www.cappelen.no 
Artiklen er redigeret og oversat fra engelsk til 
norsk af rus & avhengighet’s redaktion, som 
bragte den i r&a nr. 4, 2002. 
Denne udgave er oversat fra norsk til dansk af 
STOF-redaktionen (med enkelte tilføjelser fra 
den originale engelske tekst).
Michael Gossop og r&a  har givet STOF  
tilladelse til at bringe artiklen på dansk. 
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Klassikeren
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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, 510% havde opnået 
en ustabil grad af stoffrihed, og 26% 

var døde. Vi kan således forvente 
blandt et repræsentativt udvalg af 
stofmisbrugere, at ca. 23% 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 ikkerepræsentativt 
udsnit af de klienter, der umiddel
bart må anses for at have de bedste 
muligheder for at opnå stoffrihed. 
Her fandt man, at 2530% 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 
3035% 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 
2540% 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 ikkeme
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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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 Minnesotabehandling, 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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ningsindsats. Hyppig deltagelse i 
NAmøder 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
nesotabehandlingens fremmarch og 
det stigende antal xmisbrugere, der 
fungerer som behandlere. Spørgs
målet om ’x´ere’ eller ’ikkex´ere’ fun
gerer bedst som rådgivere kan næppe 
besvares entydigt, hvad der ikke er 
særlig mærkeligt, specielt når man 

betænker, at mange ’ikkex´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 NAudsagn, 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 ’ikkex´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 ’ikkex´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 ’Masterdegree’ i psyko
logi, og rådgiverne 1 og 4 en ’Ba
chelordegree’. 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 ikkedetaljeret behand
lingsplan som ikke blev fulgt, inkon
sistent og ikkemotiveret 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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FigUr 3. Procentdel af arresterede patienter. FigUr 4. Procentdel af beskæftigede.
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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 ’Harmre
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 comorbiditet.

· 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 antitera
peutisk effekt. Sanktioner, f.eks. i 
form af inddragelse af privilegier i 
behandlingen, har ingen effekt.

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

· Fleksibel og tilstrækkelig dose
ring, normalt i intervallet 50120 
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: 
behandlingssystemet, 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, ikkekonfronterende 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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AF GRIMUR ATLASSON   
OG MORTEN HESSE

De sidste tre årtier er der sket en 
revolution i behandlingen af alko
holafhængige og narkomaner i Is
land. Islands alkoholkultur har gen
nemgået en markant udvikling: Fra 
1920’erne til 1989 var øl forbudt, 
og kulturen var en udpræget nordisk 
brændevinskultur. Alkoholforbruget 
var som oftest samlet på få dage, hvor 
der blev drukket tæt, og ofte med 
slagsmål og ballade til følge. Den 
islandske afholdsbevægelse var stærk 
 som i andre nordiske lande  udgav 
et medlemsblad, holdt månedlige fe
ster etc. Anonyme Alkoholikere kom 
til Island i 1954 og var i lang tid en 
lille gruppe. Illegale stoffer var stort 

set ikkeeksisterende. Der var et vist 
forbrug af ordineret Ritalin (ordine
ret mod træthed) og barbiturater  og 
fra 1960’erne forskellige slankepræ
parater med stimulanseffekt.

I halvtredserne og tresserne var 
der kun to muligheder for misbru
gere, der søgte behandling:  En psy
kiatrisk misbrugsafdeling  afdeling 
10 på det psykiatriske hospital Klep
pur  og døgnbehandlingen på Det 
Blå Bånd, Bláa bandid.

Den amerikanske inspiration
I starten af halvfjerdserne tog den 
islandske stat imidlertid det initia
tiv, at man sendte hundredvis af is
landske alkoholikere i behandling 
på behandlingsinstitutionen Free

port, USA, hvor de for første gang 
mødte 12trinsbehandlingen. Da 
de kom hjem efter afsluttet behand
ling, dannede de efter et stykke tid 
en organisation, SÁÁ(1), som blev 
en magtfaktor i det islandske sam
fund. Foreningen, som på engelsk 
har taget det officielt klingende 
navn ’National Center of Addiction 
Medicine’, er først og fremmest en 
interesseorganisation for fremme af  
12trinsbehandling. Efter et omfat
tende PRarbejde lykkedes det SÁÁ 
at få oprettet de første 12trinsbe
handlingstilbud i Island allerede i 
70’erne. Et tilbud, som islændin
gene har taget til deres hjerte: Siden 
1977 er den islandske befolkningen 
taget i behandling som få. I løbet 

misbrugsbEhandling i island
Erfaringer fra et land, hvor stoffri behandling er ideologisk grundlag for al misbrugsbehandling.

befolkning
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af disse næsten 30 år har omkring 
20.000 islændinge været i behand
ling – det svarer til lidt over 10% af 
islændinge i aldersgruppen 1680 
år(2). Der er nu fem institutioner, 
som driver afgiftning eller behand
ling. Det største, afgiftningshospita
let Vogur, blev færdigbygget i 1983 
og indviet med pomp og pragt med 
deltagelse af TVstjernen Ken Ker
cheval, alias Cliff Barnes fra TVse
rien Dallas. Det meste af behand
lingen er direkte finansieret af sta
ten. Hvert år er der omkring 2.000 
mennesker, som en eller flere gange 
bliver indlagt til døgnbehandling, 
svarende til 7 promille af befolk
ningen. For Danmark findes ingen 
samlede tal, men i 2003 blev der i 
DanRISinstitutionerne registre
ret 1.179 cprnumre, svarende til 
0.2 promille af befolkningen. Men 
forskellen er større, for de omkring 
2.000 islændinge er nyindskrevne, 
mens DanRISdatabasen ikke tager 
højde for tidligere forløb.

Det er naturligvis en bekostelig 
affære, at så mange kommer i døgn
behandling. Men er det nu, fordi 
Island har et misbrugsproblem af 
dimensioner, der langt overgår ek
sempelvis Danmark? Har alle disse 

mennesker virkelig brug for døgn
behandling? Og betyder det, at alle 
de, der har allermest brug for hjælp, 
kan være sikre på at få den?

Behandlingen i Island
Behandlingsmetoderne og steder
ne i Island er både mange og for
skellige. Der er religiøse steder, og 
steder der tilbyder kognitiv adfærds
behandling. Der er Minnesotabe
handling, og der er en blanding af 
disse tre metoder. Hertil kommer 
støtte fra social centrene samt di
verse  tilbud om boformer, f.eks. 
halvvejshuse – der ofte er drevet af 
private organisationer.

Gennemsnitstiden for et afgift
ningsforløb er 10 dage. Den plan
lagte tid for behandling efter afgift
ning er oftest efter amerikansk for
billede sat til 28 dage. En oversigt 
over afgiftnings og døgntilbud kan 
ses i tabel 1. De fleste institutioner 
leverer kortvarig behandling på 28 
dage, men to institutioner  12trins
behandlingsinstitutionen Krysuvík 
og det karismatiskkristne behand
lingskollektiv på Byrgid  yder be
handling, der er planlagt til at vare 
længere end én måned. Rigshospi
talets tilbud til misbrugere med 

psykiatriske problemer i Arnarholt 
lukker snart, men har i dag plads til 
10 klienter ad gangen.

Som det fremgår er der i alt 95 
afgiftningspladser og 174 døgnbe
handlingspladser. Da afgiftningen 
typisk er kortvarig  omkring 10 
dage   og primært består af afgift
ning fra alkoholmisbrug og restitu
ering efter amfetamin og hashmis
brug, er kapaciteten så stor, at der 
typisk kan afgiftes omkring 3.600 
misbrugere om året. Kapaciteten til 
kortvarig døgnbehandling er på 94 
pladser, og da disse behandlingsfor
løb kun varer lidt under en måned, 
er der således kapacitet til gennem
førelse af ikke mindre end 1.200 så
danne forløb pr. år. Det er sværere 
at beregne kapaciteten til længere
varende døgnbehandling, da sådan
ne forløb ofte afbrydes, som vi også 
kender det i Danmark. En løbende 
kapacitet på 80 pladser ville, hvis 
gennemsnitstiden er de anslåede 90 
dage, svare til omtrent 320 behand
lingsforløb om året.

Visitationen foregår direkte til de 
enkelte institutioner, sådan at den 
enkelte henvender sig direkte til 
døgnbehandlingsstedet eller afgift
ningsafdelingen. På grund af den 
store kapacitet er der stort set ingen 
ventetid på behandling, og stort set 
ingen bliver afvist. Ligesom der ikke 
er nogen kontrol med visitationen 
til behandlingen, er der næsten intet 
opsyn med de diverse behandlings
tilbud fra det offentlige. Flere be
handlingssteder modtager ud over 
statsstøtte  massiv sponsorstøtte 
fra private og virksomheder, og da 
lønnen for de flere af de ansatte er 
lav, typisk en uddannelsesløn på 
omkring 10 15.000 dkr. pr. måned, 
har behandlingsstederne antagelig 
en god økonomi. Det er dog ikke 
let at finde ud af de økonomiske 
forhold omkring de private døgnbe
handlingsinstitutioner.

Den bedste behandling    
til de bedste patienter?
Vogur er et sygehus, hvor der er 

taBel 1. oVersigt oVer aFgiFtnings- og døgntilBUd i island.

  Behandlings-  antal   Planlagt 
  tilBUd   Pladser  Varighed i dage 

sÁÁ     
Vogur  Afgiftning   70  10
Stadarfell  Døgnbehandling  34  28
Vík  Døgnbehandling  30  28

rigshosPitalet
33-A  Afgiftning   15  10*
Teigur  Døgnbehandling  10  28*
Arnarholt(3)  Døgnbehandling for 
  psykisk syge misbrugere 10  180  
andre
Byrgid   Behandlingskollektiv  50  90*
Krysuvík  Døgnbehandling  20  90*

saMhJÁlP
Hladgerdarkot Afgiftning   10  10*
Hladgerdarkot Døgnbehandling  20  28

aFgiFtningsPladser i alt: 95  døgnBehandlingsPladser i alt: 174
*Typisk gennemsnit for den planlagte varighed
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ansatte læger, sygeplejere, behand
lere og rådgivere. Der er 70 senge, 
hvoraf 10 er beregnet til børn under 
18 år, og monitoreringen af fysiolo
giske abstinenssymptomer gør, at 
afgiftningen her foregår under for
svarlige forhold. På dette elegante 
og veludstyrede afgiftningshospital 
betjenes først og fremmest de bedst 
integrerede misbrugere: alkohol
misbrugere med arbejde eller i gang 
med uddannelsesforløb, der ofte 
kun har et begrænset misbrug. Der 
findes ikke egentlig dokumentation 
for det, men af og til hører man 
om personer, der er blevet indlagt 
til afgiftning, til trods for at de kun 
havde indtaget ganske få genstande 
i den forudgående uge. Kapacite
ten til behandling af psykisk syge 
misbrugere er omvendt særdeles be
grænset: Blot 10 døgnpladser på en 
enkelt afdeling er der til rådighed, 
og den lukkes snart. Til dårligere in
tegrerede misbrugere er der primært 
Krysuvík og Hladgerdarkot, institu
tioner med betydeligt dårligere for
hold for brugerne end Vogur.

Et andet tilbud til de dårligst fun
gerende misbrugere er det karisma

tiskkristne Byrgid. Her helbredes 
misbrugerne ved hjælp af hånds
pålæggelse og djævleuddrivelse; to 
ting er store her: troen på Gud og 
omkostningsbevidstheden. Huset 
er en gave fra staten, der også yder 
omkring 3.000.000 dkr. i årlig støt
te, og de få ansatte yder behandling 
til hele 50 patienter ad gangen. Det 
meste af maden er gaver fra private, 
og hertil kommer, at institutionen 
har en egenbetaling på omkring 
6.000 dkr. pr. patient pr. måned. 
Formodentlig har denne institu
tion således et ganske imponerende 
overskud eller et ganske vellønnet 
personale, men det er ikke let at fin
de ud af. Rygterne svirrer om insti
tutionen, der af nogle betegnes som 
en kult, men det er meget svært at 
gennemskue både de organisatoriske 
forhold og behandlingsindholdet.

Virker systemet?
SÁÁ understreger på sin hjemme
side (www.saa.is), at behandlingen 
har succes: Kun 20% af de årlige be
handlingsforløb er svingdørsklienter 
med mere end tre behandlingsfor
løb bag sig. Imidlertid skjuler dette 

tal flere ting:
• For det første, at det er muligt at 

være svingdørsklient i den for
stand, at mange af disse klienter 
kan have været i døgnbehandling 
andre steder end i SÁÁs egen be
handling

• For det andet, at tallene inklude
rer de mange behandlingsforløb 
i opbygningsfasen af systemet  
tilbage fra 1977. Det aktuelle tal 
er noget højere, sådan at 25% har 
været i afgiftning i SÁÁs eget sy
stem 4 gange eller flere

• Det mest almindelige er kun at 
gennemføre afgiftningen, men ik
ke komme videre til døgnbehand
ling efter afgiftning (68%)
Men nu er brug af behandling 

heller ikke et tilstrækkeligt mål for 
behandlingssucces. I Kristinn Tóm
assons undersøgelse var det over
ordnede tal, at 16% af dem, der gik 
i behandling, var alkohol og stoffri 
uafbrudt 28 måneder efter afsluttet 
behandlingsforløb.(4) Bedst gik det 
de mest velfungerende klienter med 
socialt netværk, og værst gik det de 
psykisk skrøbelige misbrugere. Tó
masson og Vaglum fremhæver såle

’På den karismatisk-kristne institution helbredes misbrugerne ved hjælp af håndspålæggelse og 
djævleuddrivelse. to ting er store her: troen på gud og omkostningsbevidstheden.’ 
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des, at de psykisk syge misbrugere 
tilsyneladende fik en utilstrækkelig 
behandling i behandlingssystemet.

Også det islandske sundhedsmi
nisterium peger på dette.(5) I en 
rapport herfra beskrives bl.a., at 
SÁÁ driver markedsresearch i stedet 
for forskning på selve behandlingen. 
Hensigten med dette er ifølge rap
porten, at ved at vise efterspørgsel 
kan bevillingerne til behandlingen 
fastholdes og øges.

Koordinationsproblemer
I den lille nordatlantiske stat står he
le tre ministerier for behandlingen 
af misbrugere: sundhedsministeriet, 
socialministeriet, og justitsministeri
et. Koordinering af disse forskellige 
ydelser er således noget af en udfor
dring. De sociale myndigheder, som 
skal tage sig af resocialisering efter 
endt behandling, har praktisk taget 
ingen kommunikation med behand
lingsstederne under selve døgnforlø
bet. Et problem, der har begrænset 
betydning for den arbejdende alko
holmisbruger, der blot skal tilbage til 
sit job efter fem ugers sygeorlov, men 
som har en enorm betydning for de 
svageste misbrugere.

Koordinationen enhederne imel
lem er særdeles begrænset, og der er 
ingen, der har det overordnede an
svar for behandlingen. Forsøg på at 
koordinere indsatsen strander ofte 
på, at systemerne på den anden side 
af barrieren ikke selv ser behovet for 
koordination.

eksempel: Olafur(6) var en svært 
belastet alkoholmisbruger og stof
misbruger på 50 år. Han havde været 
igennem mange behandlingstilbud i 
årenes løb og var nu hjemløs, ude i 
et massivt misbrug, og hans sagsbe
handler var i gang med hans sag og 
diskuterede behandling med ham. 
Pludselig forsvandt Olafur uden et 
ord. Ni måneder senere ringer en 
medarbejder fra et halvvejshus un
der SÁÁ og fortæller, at Olafur bli
ver udskrevet i næste uge, og man 
vil gerne høre, om der er mulighed 
for at skaffe en bolig. Olafur havde 

i løbet af de ni måneder været igen
nem afgiftning, døgnbehandling og 
i halvvejshus. I hele denne periode 
fik hans sagsbehandler ingen besked 
om, at han var i live, eller hvad der i 
øvrigt skulle foregå i sagen. Da han 
kommer ud, er han boligløs, uden 
beskæftigelse eller noget sted at gå 
hen i hverdagen. Olafur finder hur
tigt vejen til et natværested, hvor 
der er både alkohol og stoffer. Tre 
år senere dør han, uden igen at være 
blevet ædru, men efter flere forgæ
ves forløb.

Olafurs sag illustrerer direkte den 
manglende kommunikation mellem 
de forskellige enheder. Til trods for 
et omfattende hjælpesystem med 
fokus på behandling frem for alt 
blev Olafur ikke hjulpet meget.

eksempel: Gudmundur var en so
cial sag. Han var 21 år gammel. Si
den han var 18 år, havde han været 
igennem 10 behandlingsforløb og 
i alt overflyttet mere end 20 gange 
mellem afgiftningssted, døgnsted, 
halvvejshuse og egen bolig. Han var 
startet i job mange gange, men intet 
af det havde varet mere end nogle få 
dage. Som 21årig var han hjemløs, 
i massivt misbrug, totalt desillusio
neret, og han havde intet håb om at 
blive stoffri eller blot få en fornuftig 
tilværelse. I sociale ydelser havde 
han fået udbetalt omkring 100.000 
dkr.om året. Der var ingen, der havde 
et overblik over indsatsen, og der var 
aldrig lavet en handleplan. Hver gang 
der var lavet en aftale, var Gudmun
dur pludselig startet i behandling.

Gudmundurs sag illustrerer en 
anden svaghed i systemet. Den 
manglende koordination fører til, 
at behandlingssystemet bliver til 
en ramme om klientens kaotiske 
liv frem for en vej ud af kaos. De 
mange behandlingstilbud bliver et 
kortvarigt glimt af håb, men bliver 
samtidig en scene for gentagne im
pulshandlinger, og resultatet bliver 
en fastholdelse af, at klienten ikke 
behøver at tænke fremad, planlægge 
og overveje konsekvenserne af sine 
handlinger.

Kursskifte på vej?
Det er ikke nemt at finde det re
elle resultat af behandling i Island. 
Tallene kommer direkte fra selve 
behandlingsstederne, og der bliver 
ikke forsket så meget på området 
i Island. De ganske få uafhængige 
undersøgelser peger på, at omkring 
1015%  stadigvæk er stoffri 2 år 
efter endt behandling. Ambulant 
behandling er ikke så almindeligt i 
Island. De sidste år er der ganske 
vist blevet oprettet flere ambulante 
tilbud, men de fleste, der har et al
kohol eller stofmisbrugsproblem i 
Island, går i døgnbehandling. Ifølge 
både Kristinn Tómassons undersø
gelse og en undersøgelse fra Skot
land er der ingen forskel på resul
taterne på ambulant behandling og 
et døgnforløb, når det gælder vedva
rende stoffrihed.(7) I et land, hvor 
der er 5.770 pladser til døgnbe
handling om året, må man overveje, 
om der måske er tale om en fejlprio
ritering. Er det nødvendigt at drive 
34 afgiftningstilbud i et land med 
290.000 indbyggere?

Imidlertid er der fremsat flere 
forslag i Al tinget om at ændre 
prioriteringerne i misbrugsbehand
lingssystemet med henblik på at øge 
koordineringen. Den borgerlige re
gering er imidlertid tæt forbundet 
med behandlingsindustrien og me
get uvillig til at overveje ændringer.

NOTER
1. Organisation for dem, der bekymrer sig om 

stof og alkoholproblemer.
2. Ifølge tal fra SÁÁ og det islandske statistiske 

institut. Populationen  omfatter i alt 290.000 
mennesker.

3. Under afvikling. 
4. Tomasson, K. & Vaglum, P.: The Twoyear 

Course Following Detoxification Treatment of 
Substance abuse: The Possible Influence of Psy
chiatric Comorbidity. Eur Arch Psychiatry Clin 
Neurosci. 247: p. 3207. 1997.

5. Howard J. Shaffer: Evaluering af alkohol og 
stofbehandling i Island.  Sundhedsministeriet i 
Island. 1997.

6. Navnene i casevignetterne er opdigtede. 
7. Se også  Kristinn Tómasson udgivelser fra 

1995 og 1996.

GriMur ATLASSOn

MOrTEn HESSE
CAND.PSYCH., PH.D.STUD. 
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bruger

HVAD LæGGER BRUGERNE   
VæGT PÅ i bEhandlingEn?
hvordan er det at være i metadonbehandling? da forskerne skulle evaluere metadonfor-
søgene, forsøgte de bl.a. at finde ud af, hvad brugerne oplever som  god behandling.

AF TORSTEN KOLIND
Hvad kan man lære af at lytte til bru
gere i behandling? Når man tilrette
lægger stofmisbrugsbehandling, er 
det vigtigt, at man er opmærksom 
på de oplevelser,  brugerne af denne 
ydelse har. Dette for at kunne skabe 
størst mulig integration mellem be
handlingens intentioner og brugeres 
erfaringer. Konkret handler det om 
at sætte ord på, hvordan behand
lingsmetoder og behandlingstilgan
ge fungerer i praksis.

I en netop afsluttet kvalitativ 

evaluering af fire metadonforsøgs
projekter med udvidet psykosocial 
støtte, har vi på CRF gjort dette. 
I evalueringsrapporten stiller vi 
skarpt på flere felter: indholdet i 
psykosociale behandlingsindsatser 
i metadonbehandling, muligheder 
for koordinering af behandlingsind
sats, brugerinddragelse, behandler
kultur og brugernes perspektiver på 
behandling. I denne artikel vil jeg 
fokusere på det sidste element.

Jeg vil starte med at beskrive tre 
erfaringsfelter, som alle relaterer sig 

til brugernes erfaringer med projek
ternes indsatser. Det drejer sig om 
brugernes oplevelser af projekter
nes støttekontaktpersonlignende 
indsats, tilbud om værested samt 
brug af handleplaner.

Konklusionen er, at hvor der i 
forhold til de to første felter er stort 
sammenfald mellem behandlernes 
intentioner og brugernes erfarin
ger, er dette ikke tilfælde i forhold 
til brug af handleplaner. Dette be
tyder ikke, at man skal afholdes sig 
fra at bruge handleplaner i meta
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donbehandling – tværtimod anbe
faler vi det snarere  men man skal 
være opmærksom på to ting: For det 
første at handleplanerne ikke kan stå 
alene som brugerinddragende værk
tøj  der skal også brugerorientering 
på banen, hvor brugerorientering 
netop kan opnås med indsatser som 
støttekontaktperson og værested. 
Og for det andet at handleplaner, 
selv om de ikke altid er i stand til 
at fungere brugerinddragende, er 
vigtige i forhold til at koordinere be
handlingsindsatsen.

Kontaktperson
Den første indsats,  jeg vil se på, er 
støttekontaktpersonen. I projek
terne har man valgt at kalde denne 
person for ’kontaktperson’, men 
indsatsen minder mest om en støt
tekontaktpersons arbejde.

Det første aspekt, som brugerne 
har fremhævet, relaterer sig til deres 
kontaktpersons måde at omgås bru
gerne på. Vigtigst er her oplevelsen 
af at blive behandlet respektfuldt. 
At mærke at ens kontaktperson bry
der sig om én, og at der er nogen, 
der interesserer sig for en. Bruger
nes konkrete, personlige relation til 
behandlere, de har oplevet som re
spektfulde og engagerede, har ofte 
været det, de har fremhævet som 
den absolut vigtigste del af projek
ternes behandlingsindsats. Sat lidt 
på spidsen kan brugerens relation 
til kontaktpersonen ses som det me
dierende led til projekternes andre 
indsatser. 

En bruger fortæller her om en 
indlæggelse på hospitalet i forbin
delse med et omfattende alkohol
problem:

’Min kontaktperson kom ud på ho-

spitalet. Han pakkede mig ind i vat, og 
han var simpelthen bare så fin. For før-
ste gang i mit liv fik jeg blomster på ho-
spitalet. Altså for mig er det de små ting, 
der betyder noget. Da jeg lå 26 dage på 
hospital, kom min kæreste ikke engang 
med en buket blomster til mig. Næ, hun 
kom og spurgte, om jeg kunne gemme 
noget af det medicin, jeg kunne få, til 
hende. Jamen, sådan er narkomaner! 
Jeg kunne selv finde på det samme. Da 
jeg blev ædru, fandt jeg lige pludselig 
ud af, hvor meget de ansatte på pro-
jektet egentlig interesserede sig for at 
hjælpe mig, at hjælpe lille mig! Aldrig 
i hele min karriere som narkoman har 
jeg oplevet en så massiv indsats for at 
hjælpe en enkelt person.’

Tillid er grundlaget
Tidligere forskning viser, at mis
brugsbehandling kan være præget 
af en stor grad af mistillid og med 
ringe plads til empati  samt være 
ganske kontrollerende og uperson
lig. Det er på den baggrund ikke så 
mærkeligt, at brugerne fremhæver 
behandlernes tillidsfulde attitude 
og engagement i relationen til dem 
som særdeles vigtig. 

Projekterne opererer med en pri
mær og en sekundær kontaktperson. 
Endvidere har det sundhedsfaglige 
personale nydt tillid fra de fleste 
brugeres side. Brugere, der har haft 
presserende problemer, har således 
positive erfaringer med at gå til an
dre af projektets ansatte. Udover 
at disse andre ansatte til tider også 
selv gennem konkrete kontakter til 
brugerne har været med til at skabe 
værdifulde relationer, lader det til, 
at tilliden mellem bruger og kon
taktperson har en afsmittende effekt 
på hele institutionen. 

Mange brugere har også fremhæ
vet værdien af, at deres kontaktper
son tager dem alvorligt, forstår deres 
situation og lytter til deres proble
mer på en åben måde og ikke, som 
en bruger udtrykte det, ’står med 
en løftet pegefinger’. Dette gælder 
specielt i forhold til at kunne tale 
åbent om sidemisbrug. Brugere har 
i tidligere behandlingsforløb oplevet 
at være blevet mødt med sanktioner, 
hvis de har fortalt om sidemisbrug 
(eller hvis det blev opdaget), hvor
for de aktivt har søgt at skjule eller 
benægte det. 

Brugere har også fremhævet, at 
deres kontaktperson har været god 
til at aflæse deres problemer og op
fatte, hvis der var noget, der gik dem 
på. Det kunne være i tilfælde, hvor 
brugeren ikke selv har haft overskud 
til at bringe det på bane. En udtryk
te det på denne måde:

’Jeg føler, der er alt det, du har brug 
for. Det er bare at åbne munden. Men 
åbner du ikke selv munden, så synes 
jeg også, de er meget gode til og lige 
filme: ’Er der noget galt? Er der noget, 
vi lige skal snakke om?’ Det synes jeg, 
de er meget dygtige til. Og det er altid 
’Hvordan går det? Er der noget, vi skal 
snakke om?’ De tager fat i folk. De har 
tjek på deres børneflok.’

Flere brugere har således sat pris 
på den tillidsrelation, de har oplevet 
i forhold til deres kontaktperson, og 
de har understreget vigtigheden af 
fortrolighed, og af at kemien passer 
mellem bruger og kontaktperson. 
Selv om mange brugere har udviklet 
et nært forhold til deres kontaktper
son, har de også understreget vig
tigheden af, at de ansatte, samtidig 
med at de engagerer sig personligt, 
også opretholder en professionel di

i 1999 besluttede den daværende regering at etablere et forsøgsprojekt 
for heroinafhængige i metadonbehandling. Projektets hovedfokus har 
været, hvilken betydning en mere intensiv psykosocial støtte har for 
nogle af de mest belastede stofafhængige i Danmark. Der deltog ca. 
300 brugere i forsøgsprojektet. Resultaterne fra dette forsøgsprojekt  
foreligger nu i to rapporter fra Center for Rusmiddelforskning, hvor denne 
artikel bygger på den ene: Asmussen, Vibeke & Kolind, Torsten: Udvidet 

psykosocial indsats i metadonbehandling. Resultater fra en kvalitativ 
evaluering af fire metadonforsøgsprojekter. 153 s. Center for Rusmiddel-
forskning, Aarhus Universitet.  2005. 
Den anden rapport fra forsøgsprojektet er: Pedersen, Mads Uffe: He-
roin-afhængige i metadonbehandling. Den medicinske og psykosociale 
indsats. 178 s. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 2005.
Læs mere om rapporterne på s. 95.
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stance. Dette hænger sammen med, 
at brugerne har sat pris på at blive 
bakket op og holdt fast på beslut
ninger og planer af deres kontakt
person. Brugerne fremhæver betyd
ningen af, at deres kontaktpersoner 
tager hånd om tingene og er insiste
rende, så det ikke kun ender i snak. 
Ligesom de har værdsat, når kon
taktpersonen har givet ordentlig re
spons på deres udmeldinger og ikke 
automatisk tager alt for gode varer. 
De fleste brugere ønsker, at deres 
kontaktperson skal være en aktiv 
både med og modspiller, der på en 
realistisk måde støtter op, presser på 
og kommenterer kritisk.

Tid og tilgængelighed
Det andet aspekt, brugerne har 
fremhævet, relaterer sig til deres 
kontaktpersoners indsatser. Her 
fremhæves to ting: muligheden for 
spontane samtaler og den hjælp, der 

er knyttet til de støttekontaktper
sonlignende indsatser.

I forhold til samtalerne har bru
gere fremhævet, at de i stor udstræk
ning selv har været med til bestem
me, hvad der skal snakkes om, og at 
de har kunnet snakke om det meste. 
Samt at kontaktpersonen har haft 
tid. Tilgængeligheden har været cen
tral. Det forhold, at der var tilknyttet 
langt færre klienter pr. behandler i 
projekterne end sædvanligt (lav be
handlerbruger ratio), er med til at 
muliggøre denne grad af tilgængelig
hed, men når brugerne fremhæver, 
at deres kontaktperson altid har tid, 
refererer de også til en mere gene
rel holdning fra de ansattes side. En 
holdning, der igen hænger sammen 
med den helt centrale erfaring knyt
tet til at føle sig velkommen og blive 
behandlet respektfuldt. For mange 
brugere har det været uhyre vigtigt 
at have en kontaktperson, de spon

tant  har kunnet opsøge og snakke 
med, når de har været triste eller 
haft uoverstigelige personlige pro
blemer. Det er derfor de samtaler, 
der har karakter af ’brandslukning’ 
mere end dem, der har en fremad
rettet, planlæggende karakter, som 
brugerne har fremhævet. 

Den hjælp, brugerne har fremhæ
vet, kan bedst betegnes som det, de 
ansatte på projekterne undertiden 
kalder ’oprydningen i kaos’. Det 
drejer sig især om indsatser i forhold 
til at ledsage brugerne rundt i syste
met. Mange brugere har fremhævet 
vigtigheden af at have kontaktperso
nen med på hospitalet, til læge, til 
tandlæge og specielt til den kom
munale sagsbehandler. Brugerne 
oplever ofte, at de enten ikke selv 
kommer af sted uden opbakning, 
og at mødet med det offentlige sy
stem bliver væsentlig mindre kon
fliktfyldt og mere konstruktivt, når 
kontaktpersonen er med. Både fordi 
kontaktpersonen kan hjælpe bruge
ren med at huske på ’dagsordenen’, 
og fordi de efterfølgende kan snakke 
om og handle på det, der er sket. Og 
fordi brugerne oplever, at de får en 
bedre behandling af de offentlige 
myndigheder, når de har deres kon
taktperson med.(1) 

[Brugeren fortæller, at han har 
haft sin kontaktperson med på 
kommunen]. ’Det fungerede godt. Jeg 
tror ikke, jeg var kommet af sted uden 
ham. Han fik mig til at tage mig sam-
men. Jeg havde været oppe og snakke 
med den kommunale sagsbehandler én 
gang, og det var et værre skænderi. Det 
er endt mange gange med skænderi i 
telefonen. Så der skulle jeg have ham 
med. Også fordi jeg tit har oplevet, hvis 
det er mig selv, der kommer, så bliver 
der ikke lyttet ordentligt til mig. Min 
kontaktperson ved nogenlunde og kan 
huske, hvad jeg har på hjerte. Det kan 
jeg ikke selv. Jeg har utrolige hukom-
melsesproblemer, når jeg sidder der og 
er stresset.’

For denne bruger fungerede kon
taktpersonen som en slags bisidder i 
forhold til møder med det offentlige 

’misbrugsbehandlingen kan være præget af stor grad af mistillid 
og med ringe plads til empati, samt være ganske kontrollerende og 
upersonlig.’
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system; en vigtig del af det støtte
kontaktpersonlignende arbejde.

Endelig har mange brugere ligele
des sat pris på den hjælp, de har fået 
af de ansatte til at ordne praktiske, 
hverdagsrelaterede ting. Det kan 
være hjælp til at flytte, betale regnin
ger, administrere penge, købe ind, få 
vasket tøj osv. Denne hjælp består 
af mange, små handlinger, der hver 
især kan syne af lidt, men i bruger
nes verden vurderes summen heraf 
som værende meget afgørende. 

Værested
Den næste type indsats, hvor vi hos 
brugerne har kunnet spore en stor 
grad af tilfredshed, og hvor behand
lernes brugerorientering skinner 
igennem, drejer sig om projekternes 
tilbud om et værested.

Gentagne gange har brugere i 
interviews eller uformelle samtaler 
fortalt, hvordan de sætter pris på, at 
de i projektet bliver behandlet or
dentligt, at der bliver talt ordentligt 
til dem, og at der, som en bruger 
udtalte det, ’bliver lagt mærke til 
en.’ Brugerne føler sig ganske en
kelt velkomne i projekternes være
steder, hvilket af mange fremhæves 
som en ny og rar oplevelse. Mange 
stofmisbrugere er fra det omgiven
de samfund vant til en høj grad af 
stigmatisering. Brugere af projek
terne har fortalt, at de her for før
ste gang i lang tid bliver behandlet 
respektfuldt samt opfattet som hele 
personer, dvs. at ikkestofrelaterede 
egenskaber og identiteter også bli
ver tillagt værdi. Som en bruger ud
talte:

’Jeg kan godt lide, man føler sig vel-
kommen. Fordi det er ikke mange ste-
der, man føler sig velkommen. Og det 
tror da pokker, hvem fanden vil have 
sådan en gammel junkie ind. Man fø-
ler, der er sgu nogen, der vil hjælpe en 
alligevel. Det at folk kan se én, man er 
ikke usynlig. Det er dejligt. Alle vil godt 
ses, ik’? Og det er lang tid siden, at man 
har følt, at man er blevet set. Folk, de 
vender som regel hovedet den anden vej 
og næsen i sky, og det gør sgu stadigvæk 

ondt hver gang. Det er også godt, at vi 
kan gå frit overalt i projektet, uden de 
mistænker os. Bare det, at de ikke mis-
tænker os, det er dejligt.’ 

Mange brugere oplever også væ
restedet som et frirum, fri fra sam
fundets nedværdigende blikke og 
fri fra gadens hektiske liv. I den for
bindelse understreges, at brugerne 
føler sig trygge i værestedet. Dette 
afspejler sig også i en af de måder, 
værestedet bruges på. Man kom
mer, får en kop kaffe, spiser noget 
mad, snakker lidt med de ansatte 
og andre brugere, læser lidt i en avis 
og drikker en kop kaffe til. Umid
delbart en ganske passiv adfærd. 
Undertiden ønsker brugerne da og
så selv større indhold i værestedet. 
Men man skal ikke underkende, at 
netop denne type afslappende, ikke
stigmatiserende samvær faktisk kan 
opleves som et radikalt afbræk og et 
alternativ til livet udenfor. En bruger 
formulerende det på denne måde:

’Der sker sådan set ikke så meget. 
Jeg kommer og starter med at tage en 
kop kaffe. Så går jeg ind og får min 
metadon, og så sætter jeg mig ud ved 
kaffebordet og får noget at spise og drik-
ker min kaffe. Så sidder vi og snakker 
lidt. Sker der noget, jamen, så er jeg med 
på den. Det er op til en selv, om man vil 
sætte noget i gang, om der er nogen, der 
er med på noget, men det er fint, som det 
er. Jeg synes, det fungerer skide godt.’

Værestederne har også en anden 
vigtig funktion. De er steder, hvor 
brugere kan afhjælpe deres ensom
hed. Specielt ældre stofbrugere kan 
undertiden beskrive en tilværelse, 
hvor metadonen og fjernsynet er 
nærmest eneste indhold i tilværel
sen. En sagde: ’Det bedste ved det 
her tilbud er, at vi ikke behøver at 
skulle gå og være ensomme hjemme 
hver dag.’ Flere ældre brugere har 
givet udtryk for, at de har brugt pro
jekternes værested til at få en snak 
med andre mennesker, både ansatte 
og brugere og hermed få lidt ind
hold i tilværelsen. 

Endelig har brugere fortalt, at der 
hersker en god stemning på være

stederne uden synderlige klikedan
nelser. Og flere understreger, at der 
er et godt sammenhold mellem bru
gerne. Til trods herfor pointerede 
flere brugere dog også, at de aldrig 
helt har stolet på de andre brugere. 

Handleplaner
De lovpligtige §111handleplaner er 
generelt tænkt som et værktøj, der 
skal sikre, a) at brugeren inddrages 
i egen situation  og b) at forskel
lige indsatser over for brugeren ko
ordineres. Ser man på brugernes 
erfaringer med brug af handlepla
ner i projekterne, viser det sig, at 
handleplanens brugerinddragende 
rolle i praksis er ganske lille. Der er 
her kun en lille grad af integration 
mellem projekternes intentioner og 
brugernes verden. I modsætning til 
indsatser som fx støttekontaktper
son og værested. 

En handleplan er en planlægning 
af, hvad der skal ske med og for bru
geren det næste stykke tid. Den er 
rettet mod forandring og forbed
ring af brugerens situation, med 
andre ord rettet mod fremtiden. 
Handleplaner har endvidere som 
mål at motivere og ansvarliggøre 
brugerne, samt at få dem til aktivt 
at reflektere over og handle på egen 
situation. Det kræver noget bestemt 
af brugeren, for at vedkommende 
kan profitere af handleplansarbejdet. 
Der eksisterer en vanskelighed i at in
tegrere handleplaner i arbejdet med 
de sværest belastede stofmisbrugere, 
fordi den fremtidsorienterede, skrift
lige og systematiske tilgang til reflek
sion, der ligger i denne type behand
lingsarbejde, står i kontrast til mange 
stofmisbrugeres liv. Her handler det 
om at navigere i et kaos, en herognu 
problematik samt verbal erfaring og 
udveksling. 

Kun visse brugere har været i 
stand til at honorere de krav eller 
opfordringer, der har været fra be
handlernes side om at indgå i ar
bejdet med aktivt at forholde sig til 
egen situation ud fra skriftlige hand
leplaner. De brugere, der derimod 
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’tilliden mellem bruger og kontaktperson har en afsmittende effekt på hele institutionen.’

handlePlanernes Verden BrUgernes Verden
STRUKTUREREDE  NAVigERE i KAoS
FREMTiDSoRiENTEREDE  AKUTTE PRoBLEMER 
SKRiFTLigE    VERBAL KoMMUNiKATioN
SySTEMATiSK REFLEKSioN

SCANPIX 



behandling & forskning  

Stof  nr. 5��

ikke mestrer at indgå i handleplans
arbejdet, har kun i meget få tilfælde 
selv oplevet, at de har kunnet bruge 
denne type indsats  i det hele taget 
relatere sig til den eller blot delvist 
gennemskue mål og virkemidler. 
Det er vores indtryk, at disse bru
gere samtidig er de sværest belaste
de stofmisbrugere. Og eftersom de 
sværest belastede var projekternes 
oprindelige målgruppe, udgør de en 
betragtelig andel af de indskrevne i 
projekterne. 

Brugerne har så at sige aldrig selv 
bragt handleplaner på banen i vores 
samtaler med dem. Og når vi i in
terviewene eksplicit har spurgt ind 
til handleplaner eller mere bredt, 
om der var nogle skriftlige aftaler/
planer, brugerne kendte til, har sva
rene været forskellige. Et svar er, at 
brugeren er usikker på, om han/hun 
har en handleplan. I nogle af disse 
tilfælde har projektets ansatte uden 
held forsøgt at lave en handleplan 
med disse brugere. Andre gange 
véd vi, at de faktisk har fået lavet en 
handleplan. Et andet svar er, at bru
geren ved, at han/hun har en hand
leplan, men kan ikke huske eller 
kun sporadisk huske, hvad der står 
i den. Et tredje svar er, at brugeren 
ser handleplanen som værdiløs eller 
ligegyldig. Undertiden ser brugerne 
i denne sammenhæng tidligere be
handlingsplaner, kommunale hand
leplaner og nutidige handleplaner/
behandlingsplaner som et og det 
samme. Et sidste svar kan være, at 
brugerne bliver lidt usikre, underti
den flove, over ikke at vide, om de 
har en handleplan, eller over ikke 
at vide, hvad der står i den. Det har 
været vores indtryk, at flovheden 
stammer fra en vished om, at de 
(som aktive brugere) burde ’kunne’ 
deres handleplan lidt bedre. Her er 
et eksempel fra en samtale med en 
bruger: 
’I: Jeg ved, at der er mange her på stedet, 

som har fået lavet en handleplan.
B: Ja.
I: Har du det?
B: Det kan jeg sgu ikke huske.

I:  Sådan, hvor man har siddet med sin 
kontaktperson og en oppe fra kom-
munen, og så…

B:  Jo, det er rigtigt, vi mødtes en gang, og 
så har vi så aftalt, at hvis der er breve 
fra kommunen, så skal de skal bare 
sendes til min kontaktperson i projek-
tet.

I:  Kan du huske, hvad der stod i handle-
planen, eller hvad den handlede om?

B: Puh…, dér beder du mig om meget 
dér!’
Vi ved, at brugeren har været 

med til at lave en handleplan, og at 
der faktisk fra projektets side er in
vesteret megen energi i at få denne 
handleplan lavet, og at samarbejdet 
med kommunen har været godt. Al
ligevel spiller handleplanen ingen 
rolle for denne person selv. I stedet 
fremhæver han senere i intervie
wet samme aspekter, som var gen
nemgående i forhold til to forrige 
indsatser (støttekontaktperson og 
værested), fx oplevelsen af at være 
behandlet respektfuldt og blive ta
get alvorligt i forhold til sit daglige 
brug af projektets tilbud.

At brugerne ikke selv oplever, 
at handleplansarbejdet har en bru
gerinddragende effekt, betyder dog 
ikke, at handleplanernes andet mål 
 koordinering af indsatsen  er fej
let. Disse to funktioner kan eksistere 
uafhængigt af hinanden.

Brugerorientering og erfaringstemaer
I denne artikel har jeg forsøgt at give 
brugerne en stemme. Det viser sig, 
at man for at sikre brugerinddragel
se ikke (kun) kan støtte sig til for
melle, eksisterende, brugerinddra
gende værktøjer (fx handleplaner). 
En vellykket behandlingsindsats 
må i denne sammenhæng gå på to 
ben. Som det andet ben forstås her 
i artiklen brugerorientering. Bru
gerorientering er en mere ubestem
melig størrelse. Men som vi har set 
handler det om den rettethed mod 
brugerne, som behandlingsindsat
sen har haft, og som vi anser som 
helt central for, at en udvidet psyko
social indsats skal lykkes  og som i 

forsøgsprojekterne har sikret en stor 
grad af integration mellem bruger
nes erfaringer og behandlingens in
tentioner. De følgende erfaringste
maer er således brugernes, og de 
står for mange brugere i kontrast til 
deres tidligere erfaringer med meta
donbehandling. Brugerorientering  
som brugerne oplever det  fremstår 
da som: 

blive taget alvorligt
blive behandlet respektfuldt
blive set som et helt menneske
få hjælp til at rydde op i kaos
blive holdt fast på beslutninger
rolig og tryg metadonudlevering
Være med til at definere mål
stor grad af tilgængelighed

Konklusionen er ikke, at man 
skal droppe fx handleplansarbej
det. Men man skal være realistisk i 
forhold til dets konkrete effekt, når 
man har at gøre med en gruppe af 
svært belastede stofbrugere. Endvi
dere må man samtidig sikre, at be
handlingen indeholder en stor grad 
af brugerorientering.

LITTERATUR
1   For lignende observationer se: Bømler, Tina: 

Støtte og kontaktpersonordningen i Frede
ricia   I : Barfod, Anita (red.): Fra projekt til  
paragraf. Socialministeriet. 1996. 
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sammenhæng

AF HENRIK THIESEN

Diskussionen om, hvad vi grund
læggende har med at gøre, når vi ta
ler om alkohol og stofafhængighed, 
er ikke af ny dato, som ovenstående 
leder antyder. Samtidig står det også 
klart, når man læser teksten, at vi på 
mange områder ikke er nået meget 
videre end for 80 år siden. 

Jeg vil i det følgende forsøge at an
skue stof og alkoholbehandlingen 
fra en sundhedsfaglig synsvinkel. Bå
de for at forsøge at identificere den 
overordnede plads for sundheds
personale, læger og sygeplejersker, 
og for at forsøge at underbygge den 
påstand, der fremsættes i citatet fra 
The Lancet, altså at et  behandlings

system ikke er fuldstændigt, hvis det 
ikke medinddrager den medicinske 
del.

Det vi behandler 
Den grundlæggende forudsætning 
er, at vi har at gøre med en tilstand, 
som kan karakteriseres ved at blive 
udløst af varierende andele af arve
lighed, social/fysisk påvirkning og 
stofpåvirkning. Tilstanden udvikles 
over tid (år – årtier) og kan, når ud
viklingen er kørt til ende, sammen
lignes med det, der inden for sund
hedsvidenskaberne kaldes kroniske 
sygdomme. 

Når vi, set fra et sundhedsfagligt 
synspunkt, skal se på forløb og for
ventelige resultater ved behandling 

af alkohol og stofafhængighed, skal 
vi altså sammenligne med andre 
kroniske sygdomme som for eksem
pel skizofreni, diabetes og astma. Vi 
skal derfor også sammenligne de for
ventelige resultater med behandlings
resultaterne for disse sygdomme.(1) 

Det, der karakteriserer den kroni
ske tilstand, er, at vi ikke har behand
ling, der grundlæggende kan kor
rigere eller helbrede den. Vi har ofte 
behandlinger, der viser stor effekt 
på symptomerne, men kun så længe 
behandlingen er aktiv. Når behand
lingen ophører, så ophører effekten 
som regel også efter nogen tid.

Manglende gennemførelse og 
vedligeholdelse af behandlingsmål 
efter ophold i døgnbehandling af 

STOFFET, LæGEN 
og sammEnhængEn

hvis stofmisbrugsbehandlingen skal ud af den nuværende stagnation, må man  først blive enige om, hvad 
det egentlig er, man behandler på. dernæst bl.a. blive bedre til at udnytte sundhedsfaglige kompetencer. 

Drug Addiction and its Treatment – Editorial, The Lancet, Vol. 200, No.5159, p. 137. 15. July 1922

…’Det er på ingen måde alle, som ønsker 
det, der kan blive stofbrugere. En dosis mor
fin, taget eksperimentelt kan gøre én person 
syg, men fascinere en anden.  Det er i hvert 
fald ikke på grund af manglende forsøg, at 
nogle ender som ’alkoholifile’ og aldrig som 
alkoholikere. For at forklare virkningen af 
stoffer må vi gøre os bekendt med ’den jord, 
den spirer i’, forberedt som den kan være af 
neuropatisk arv eller – tilstand. En tendens 
til selvmord kan antage en familiær form, 
ligesom utvivlsomt alkoholisme kan. Hvis 
tilstrækkeligt bevis var for hånden, ville 
sammenhængen mellem en hvilket som helst 
stofindtagelse, fra te til methylalkohol, og ar
vet eller erhvervet neural instabilitet kunne 
demonstreres. Den, der studerer emnet, vil 
vide, at data, som støtter denne holdning, kan 
findes til overmål.
Vi ser derfor med nogen bekymring på den 
tilsyneladende stiltiende accept af den situ

ation, der nu opstår, og som kun kan føre til 
større konflikt mellem modstridende syns
punkter…

❖
... Vi var begyndt at tro, at den rædselsfulde 
stigmatisering, som var tildelt de mentalt 
lidende ved ophold i sindssygehospitaler, 
var ved at blive mindre ved spredning af 
viden om, at mental sygdom er nervesygdom, 
og ved en mere udbredt brug af begrebet 
’mentalsygehus’. Den seneste offentlige dis
kussion ser imidlertid ud til at fjerne vores 
forhåbninger.
Men hvad med den stigmatisering, som er 
hæftet på fængsling? Skal anklagede med 
nervesygdomme, for det er, hvad stofsager 
grundlæggende er, sendes i fængsel som de
res helbredelse? Vores profession er sikkert 
ikke så svag eller ligegyldig, at den billiger 
en yderligere spredning af denne særlige 
praksis…

❖
… Den forbryderiske handel med en bestemt 
klasse af stoffer håber man at stille skakmat 
ved hjælp af politiregulativer, og alle disse 
anstrengelser for at bekæmpe dette onde 
hilses velkommen af fornuftige borgere, som 
tror på, at forebyggelse er bedre end helbre
delse. Men spørgsmålet, om sygdom kan 
forebygges eller helbredes ved lovgivning 
fra parlamentet, behøver et meget dybere 
studium, end der normalt ofres på det, og 
intet studie er komplet, som ikke tager medi
cinske faktorer med i betragtning’.

❖
Uddrag af: Stofafhængighed og dets behandling.  
Leder, The Lancet, Vol. 200, No. 5159, s137.   
15 juli 1922. Henrik Thiesens oversættelse.
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stofmisbrug har længe været proble
matiseret, men set i lyset af kronici
tetsbegrebet er det kun en naturlig 
følge af ophør med behandling, at 
der forekommer fornyet udbrud af 
tilstanden  undtagen hos den i for
vejen bedst fungerende gruppe. 

Hvad måler vi på i forhold til 
’gennemførelse af behandling’? 
Hvilke forhold påvirker den enkel
tes forbliven i stoffrihed eller sub
stitutionsbehandling?

Målene er forskelligt defineret i 
forhold til behandlingskoncept. I 
den offentlige substitutionsbehand
ling er stabilisering på metadon eller 
Subutex og stabilt fremmøde i hen
hold til aftaler at regne for behand
lingssucces, mens man i  forhold til 
stoffri behandling har et succeskrav, 
der ofte omfatter fuldstændig stof 
og medicinfrihed. Dette kan vel og
så forsvares  ligesom behandlings
mangfoldighed ses over for andre 
sygdomme  men det kræver, at man 
identificerer, hvilke grupper man 
kan forvente succes af i forhold til 
den givne behandling. Ikke mindst 
kræver det, at man accepterer, at 
succesraten i forhold til et højt be
handlingsmål uvægerligt vil være 
lavere end succesraten i forhold til 
et lavere behandlingsmål. 

Når man forventer sammenlig
nelige ’gennemførelsesrater’ for én  
behandling, der som mål har en total 
omkalfatring af livsforholdene, og 
en anden behandling, der som mål 
har stabilisering og gennemførelse 
af aftaler på lavt niveau, er der tale 
om mangel på en grundlæggende 
definition af, hvad man behandler.

Det ideelle behandlingsforløb 
for en socialt marginaliseret heroin
afhængig kunne se således ud: En 
person, der ønsker at komme i 
døgnbehandling, kendes i Danmark 
som oftest fra det offentlige mis
brugsbehandlingssystem. Vedkom
mende  har som regel påbegyndt sit 
behandlingsforløb i metadonsubsti
tution. Anmodning om videre be
handling fører til, at man identifice
rer brugerens mål, og at misbrugs

rådgiveren  sammen med brugeren 
 opstiller en realistisk målsætning 
for behandlingsforløbet. Brugeren 
kører herefter selv, eller følges, til 
en behandlingsinstitution. Behand
lingen i døgninstitutionen følger en 
overordnet behandlingsplan, som i 
forløbet refereres tilbage til hjem
amtet. Efter en behandlingstid på 
36 måneder afsluttes forløbet med 
udskrivning til efterbehandling i 
hjemamtet. Efter yderligere 612 
måneders efterbehandlingsforløb 
afsluttes til videre foranstaltning af 
social og uddannelsesmæssig art. 
Det samlede behandlingsforløb har 
en varighed af minimum 11/2 år. 
Forløbet er langt, men ikke specielt 
langt i forhold til de tidsrammer, der 
ellers opereres med i forhold til kro
niske lidelser. 

Som i alle behandlinger af kroni
ske lidelser ses der problemer med 
navigation mellem behandlings
systemernes forskellige dele ( i det 
somatiske sundhedsvæsen har dette 
medført tanker om patientkonsu
lenter). Denne problematik er for
størret i misbrugsbehandlingen på 
grund af manglende konsensus om, 
hvad man behandler, og på grund 
af manglende gensidig accept af 
behandlingstyper. Brugeren fanges 
derved i overgangene fra det ene sy
stem til det andet. 

I den beskrevne model er der 
mindst tre overgange fra ét system 
til et andet, og i hver overgang lurer 
faren for misforståelser eller direkte 
modproduktive foranstaltninger.

Dem, der behandler
Det store problem ligger i en mang
lende konsensus om, hvad det grund
læggende er, vi behandler. Hvis vi 
antager, at vi har at gøre med en kro
nisk tilstand som beskrevet ovenfor, 
vil det være muligt at antage syns
vinkler, der afspejler de forskellige 
fagligheder, der er involveret. Der 
har ikke i Danmark været en samlet 
teoridannelse på misbrugsområdet, 
som har omfattet alle faggrupper el
ler vundet gehør inden for alle fag. 

Samtidig har politiske strømninger 
i høj grad medvirket til at skabe 
forvirring.  For eksempel har der 
været ensidigt fokus på  den sociale 
synsvinkel, og der er indført diffuse 
begreber som ’social arv’. Til an
dre tider har en ensidigt biologisk 
model medført lignende mangler. 
Min pointe er, at hvis der kun fo
kuseres på enkelte af elementerne, 
vil den viden  der kan rummes i 
en teoretisk model og dermed i en 
behandlingsmodel  være mangel
fuld. Hvis en behandlingsmodel er 
næsten ensidigt socialt orienteret, 
vil man kunne afhjælpe store dele 
af de skader, som afhængighedstil
standen medfører, men man vil ikke 
behandle de fysiske skader, som et 
langvarigt stofmisbrug medfører. 
Når den fysiske belastning bliver 
for voldsom, søger den enkelte læ
gehjælp for den skade, der er mest 
påtrængende i øjeblikket. Men den 
behandlende læge vil oftest ikke være 
bekendt med netop den patientka
tegori og vil ofte heller ikke være i 
stand til at vurdere det problem og 
sygdomskompleks, som den enkelte 
misbruger rummer. 

Manglende brug af ny viden på 
de neurobiologiske og medicinske 
felter medfører ligeledes forsinket 
indførelse af nye lægemidler, og at 
grundlæggende fejl kan opstå, især  i 
overgangene mellem forskellige be
handlingsmodaliteter. 

Der er opnået endog meget fine 
resultater med det nuværende be
handlingssystem, men der findes 
en del uopdyrkede områder, som 
fungerer utilfredsstillende. Den pri
mære årsag til, at disse områder ikke 
fungerer,er, at de kræver tværsektori
elt og tværinstitutionelt samarbejde.

De mest iøjefaldende områder, 
hvor der er behov for nye veje i be
handlingen, er:
• Tunge comorbiditetsproblema

tikker (følgesygdomme, primært 
skizofreni og misbrug) 

• Svært marginaliseredes forhold 
• Dobbeltdiagnoseproblematik

ker, som ikke inkluderer skizo
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freni (fx. ADHD, personligheds
forstyrrelser, forskellige soma
tiske problemstillinger), og som 
dermed per definition ikke er en 
opgave for psykiatrien

• Multipelt blandingsmisbrug
• Alkohol og benzodiazepinmis

brug hos opiatafhængige 
Uanset at man inden for sin egen 

institutionstype er ekspert i den be
handling, man tilbyder, og opnår 
gode resultater, vil der ikke være 
en synergistisk effekt af at inddrage 
andre behandlingstyper, hvis man 
ikke grundlæggende er enige om  
behandlingsmålene, og om hvordan 
forløbet skal gennemføres hos de in
volverede parter. Der vil opstå pro
blemer i overgangsfaserne mellem 

behandlingsstederne, så længe der 
ikke opnås fælles referencerammer, 
og så længe kommunikationen mel
lem behandlingsmodaliteterne ikke 
føres på et fælles grundlag.

Hvad er succes?
Der fokuseres ofte på de  ikke ube
tydelige – beløb, som afsættes til 
stofmisbrugsbehandling, og de mis
trøstige resultater, der opnås i for
hold til det  succeskriterium, der af 
mange ses som nummer et, nemlig 
permanent stoffrihed. 

Der er behov for en grundlæg
gende omvurdering af dette succes
kriterium. Forøgelse af livskvalitet, 
mindre følgesygdom og mindre kri
minalitet bør vurderes langt højere, 

end tilfældet er i dag. Dermed er be
handlingen  som for andre kroniske 
tilstande  et spørgsmål om lindring 
snarere end helbredelse. Hvis stof
frihed ses i dette perspektiv, vil det 
kunne opfattes som en tilstand, der 
kan opnås ved spontan helbredelse, 
eller en tilstand, som kan opnås ved 
vedvarende kontrol af lidelsen. Ulti
mativt vil de to tilstande ikke kunne 
skelnes fra hinanden. Tilbagefaldet 
vil i denne sammenhæng være en 
naturlig del af forløbet for en del 
misbrugere og skal ikke opfattes 
som et tilbageslag. Derimod skal til
bagefald snarere opfattes som en del 
af lidelsens natur. Ligesom man ikke 
straffer diabetikeren for at få for højt 
blodsukker, men blot klør endnu 
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kraftigere på med behandling, bør 
misbrugere med tilbagefald tilbydes 
intensiveret behandling, der retter 
op på tilstanden, frem for straf. 

Sundheds- og socialarbejde  
under samme hat
For at bringe stofmisbrugsbehand
lingen ud af den nuværende stagna
tion er det  nødvendigt at integrere 
de dele af den kroniske behandling, 
som i øjeblikket ikke er involveret el
ler ofte kun er det som et appendiks 
til behandlingen. Et umiddelbart 
eksempel er den lægelige rolle i mis
brugsbehandlingen.

Sundhedspersonale er blevet 
en fast del af stofmisbrugsbehand
lingen, men lægens rolle er i mod
sætning til sygeplejerskens stadig 
dårligt defineret. I en socialfaglig 
kontekst er det lægefaglige ikke en 
integreret del af grundydelsen – af
hængighedsbehandlingen. Lægen 
spiller oftest kun en rolle som pro
blemknuser i forhold til akutte hel
bredsmæssige forhold eller i forhold 
til sundhedsmæssige problemer, 
som ikke direkte er afhængigheds
relaterede. Dermed bliver den læge
lige forankring ofte løs, udefineret 
og uden relation til den øvrige be
handlingsindsats. En fast forankring 
i en lægelig struktur, som det ses i de 
større byer, afhjælper naturligvis en 
del af problemerne. Men i andre dele 
af landet er den lægelige ydelse kun 
defineret i faste indsatser som for 
eksempel metadonordination, mens 
den egentlige psykosociale misbrugs
behandling foregår sideløbende og 
uden samarbejde med lægen. 

Dette medfører en lang række 
frustrationer og sandsynligvis også, 
at den bedste behandling ikke er til 
rådighed, selvom vi i dag har en vi
den, der anviser nye muligheder.

Lægens kompetencer er nødven
dige i en lang række sammenhænge 
som for eksempel:
• Mindskelse af skade ved aktivt 

stofmisbrug  for eksempel suf
ficient abstinensbehandling i 
tilstrækkelig lang tid, ’beskyt

tende medicin’ såsom vitaminer, 
stemningsstabiliserende medicin 
etc.

• Rådgivning og opfølgning efter 
behandling og opnået stoffrihed

• Rådgivning í forbindelse med 
blandingsmisbrug – og medvir
ken til en reel vej ud

• Forbedring af det psykiske 
helbred, behandling af angst, 
depression og lettere psykotiske 
tilstande

• Forbedring af den kognitive til
stand ved opmærksomhedsfor
styrrelser og demens

• Identificere og behandle legem
lige sygdomme, som medvirker 
til kaotisk adfærd

• Behandle angst, depression og 
lettere psykotiske tilstande, som 
ikke hører hjemme i det psykia
triske system

• Medvirke som brobygger til det 
psykiatriske og somatiske sund
hedssystem
Listen kan gøres længere efter 

behag, men ud over at man herved 
opnår en bedre behandling generelt 
set, opnår man at udnytte lægens 
faglige kompetencer i en grad, som 
sjældent sker i dag.

Ved at medinddrage lægen som 
ressource kan man opnå en syner
gieffekt inden for institutionernes 
rammer, som ikke nødvendigvis 
kommer smertefrit, men som vil vise 
sig som en lettelse for alle inklusive 
brugeren.

De teorier, hvorpå behandlings
systemet bygger, skal samles i en 
model som omfatter sociale , psy
kodynamiske  og biologiske områ
der. Dermed lettes adgangen til  og 
kommunikationen med  de omgi
vende, specialiserede sociale  og 
sundhedsfaglige systemer, som er 
essentielle i den samlede behand
ling. I dag er sundhedssystemet ikke 
i stand til at opfatte komplicerede 
problemstillinger, som er sammen
sat af en række helbredsmæssige 
og sociale problemer. Til gengæld 
er de enkelte dele af behandlings
systemet eksperter i at identificere 

og behandle problemstillinger, som 
præsenteres i klar form: Med andre 
ord: Hospitalet har ekspertisen til at 
behandle et mavesår, men ikke til at 
identificere og behandle årsagen – 
det langvarige alkoholmisbrug, som 
udløste mavesåret.

Sundhedssystemet leverer en 
glimrende service til langt den stør
ste del af befolkningen. Det fore
kommer derfor ikke hensigtsmæs
sigt at ofre store ressourcer på at æn
dre systemet til at kunne overskue 
en meget stor kompleksitet hos en 
lille gruppe mennesker. Det vil være 
mere hensigtsmæssigt, at behand
lingssystemet, som i forvejen er vant 
til at behandle stofmisbrugere med 
kompleks sammenvævning af soma
tiske, psykiatriske og sociale proble
mer, bliver i stand til at identificere 
de problemer, som kræver specia
listhjælp. Problemerne præsenteres 
derefter  et for et  for det speciali
serede system, men det er behand
lingssystemet, der samtidigt holder 
styr på kompleksiteten.

Ny viden omsat til praktik
I Københavns Kommune er der i 
årene 2000 – 2004 gennemført flere 
gadeplansprojekter med fokus på 
hjemløse misbrugere. Disse misbru
gere er karakteriseret ved ikke bare 
at have problemer med det specia
liserede social og sundhedssystem, 
men de har også hyppigt problemer 
med de foranstaltninger, som egent
lig er oprettet til dem. Denne gruppe 
er således en dobbelt marginaliseret 
gruppe og har problemer både i for
hold til samfundet som helhed og i 
forhold til behandlingssystemet for 
misbrugere.

Med basis i de evalueringer og 
undersøgelser, der er foretaget i 
forbindelse med disse projekter, 
har man implementeret gadeplans
indsatsen direkte og uden større 
forsinkelser. Den overordnede tan
ke er, at hele indsatsen skal være et 
sammenhængende hele med ind
byggede krav om dokumentation og 
vidensopsamling. Det seneste skud 
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på stammen i denne indsats er et 
sundhedsteam af sygeplejersker og 
læge. Sundhedsteamet skal fungere 
som et uafhængigt team i sundheds
faglig sammenhæng, men som en 
integreret del af gadeplansindsatsen 
i det daglige arbejde med bruger
ne. Etableringen af Sundhedsteam 
bygger direkte på data indsamlet i 
et udgående projekt, som metode
udviklede tæt samarbejde mellem 
sundheds og socialarbejde om
kring hjemløse misbrugere.(2) Data 
fra projektet viser en generelt dårlig 
sundhedstilstand i den undersøgte 
gruppe og samtidig, at gruppen 
ikke modtager behandling for de 
kroniske lidelser, der er en følge af 
eller årsag til misbrug og hjemløs
hed. Det bliver derfor en hovedop
gave for Sundhedsteam, sammen 
med den øvrige gadeplansindsats, at 
identificere de komplekse problem
stillinger, dele dem i overskuelige 
diagnoser og problemstillinger og 
præsentere dem for det omgivende 
system. 

Der er her tale om direkte imple
mentering af ny viden, endda så ny, 
at noget af den endnu ikke er offent
liggjort, og interessant nok en viden, 
som umiddelbart medfører brud 
med gængs praksis på flere områ
der. Blandt andet, at der er tænkt 
kompetencer før institution, således 
at der ikke er oprettet nye behand
lingsinstitutioner. Indsatsen sker fra 
gaden og fra de eksisterende struk
turer, og hele processen er baseret 
på den enkelte medarbejders kom
petencer med hensyn til samarbejde 
og faglig kunnen.

Samtidig indbygges som nævnt 
vidensopsamling og for Sundheds
teamets vedkommende kvalitetssik
ringsmål som for det øvrige sund
hedsvæsen.

Fremtiden
Hvordan den nævnte gadeplansfor
anstaltning forløber, vil kun frem
tiden kunne vise, men indtil videre 
ser den systematiske indsats ud til at 
bære frugt i form af en bevidsthed 

om fælles enhed og metodik og en 
stigende bevidsthed om problemer
nes kompleksitet og dermed også en 
stigende bevidsthed om, at der kræ
ves flere fagligheder i spil for at løse 
disse problemer.

Samarbejdet mellem praksis og 
forskningsniveauerne kan øges be
tragteligt, og mulighederne for sy
stematisk uddannelse af de læger, 
sygeplejersker og sociale medarbej
dere, som skal overtage det sociale 
område, øges ligeledes ved denne 
form for systematisk indsats,  idet 
der både er mulighed for klinisk 
forskning indefra og tilknytning af 
teoretiske forskere udefra, som det 
ses i andre dele af social og sund
hedsvæsenet.  

NOTER
1. McLellan, A.T., Editorial: Have We Evaluated 

Addiction Treatment Correctly? Addiction, 
Vol.97, p. 249–52. 2002.

 2. Thiesen, H. & Schacke, J.:  Evalueringsrap
port for Sundhedsprojektet, Kontaktstedet, 
Mændenes Hjem og Kontaktstedet, Forch
hammersvej. Københavns Kommune, Familie 
og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 2005 (endnu 
ikke offentliggjort).

HEnriK THiESEn
LÆGE, LEDER AF SUNDHEDSTEAMI 

KØBENHAVN
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AF MADS UFFE PEDERSEN

Når man på Misbrugsnet(1) læ
ser: ’Endnu en undersøgelse viser 
…’ og måske kan fornemme en vis 
træthed hos skribenten, så kom
mer man uvilkårligt til at tænke på, 
hvilken rolle forskningen har for 
praksis på netop misbrugsområdet 
lige netop nu. Jeg har stor forståelse 
for denne ’træthed’, som jeg på det 
seneste har mærket flere steder, og 
jeg mener da også, at vi i dag har den 
viden  endog på dansk  der skal til 
for at etablere en både effektiv og 
menneskelig behandling af heroina
fhængige (måske med nogle sund
hedsfaglige undtagelser). 

Denne artikel vil indeholde to de
le. Først en status over hvad der skal 
til for at levere en professionel be
handling af heroin(opioid)afhængi
ge, og dernæst en diskussion af hvor 
vi står i dag i forholdet mellem po
litik, viden og praksis. Til det sidste 
hører bl.a. diskussionen om, hvad 
der kan hindre implementeringen af 
den ’professionelle behandling’.

Status: Definitionen på den professio-
nelle behandling
Nedenfor er opstillet en række be
tingelser, som skal være opfyldt hos 
behandleren eller organisationen/
behandlingssystemet, før der kan 
være tale om en professionel og ef
fektiv behandling af heroin/opioid
afhængige. Der skal i første omgang 
ikke skelnes mellem substitution og 
stoffri behandling. Sidst i afsnittet 
skal der dog nævnes nogle grund
læggende betingelser, der særligt er 
nødvendige for behandlingen af de 
mest belastede metadonbrugere.

Der henvises alene til dansk lit
teratur på området (med en enkelt 

undtagelse). I denne litteratur kan 
man finde alle de henvisninger til 
udenlandsk litteratur, der er behov 
for, herunder en gennemgang af de 
metaanalyser og Cochrane Reviews 
der findes på området.

Behandlerens personlige kompetencer: 
Særlige personlighedstræk  synes 
ikke at være en afgørende behand
lerkvalitet (om end egentlig per
sonlighedsafvigende adfærd eller 
psykiatrisk sygdom naturligvis er 
problematisk). Derimod er kvali
teter som selvtillid, ægthed og ikke 
mindst evnen til empati af afgøren
de betydning for, at behandlingen 
kan lykkes.

Behandlerens sociale kompetence: Til 
dette hører kvaliteter som behand
lerens evne til at være hjælpsom og 
vise respekt, men den mest under
søgte sociale kompetence er evnen 
til at etablere en arbejdsalliance. At 
evnen til at etablere en arbejdsal
liance med klienten er afgørende, 
er der næppe tvivl om, men ikke 
mindst blandt stofmisbrugere og de 
mest psykisk syge har resultaterne 
ind imellem været modstridende. 
Der er dog ingen tvivl om, at kvalite
ter som enighed om mål og opgave, 
emotionelt bånd, en fælles oplevelse 
af at vejlede/blive vejledt, lave aftaler/
få en aftale, lave en plan/få en plan 
m.m. er afgørende for, at behandlin
gen lykkes.

Etablering af et gensidigt tillids
forhold er derfor også afgørende for 
behandlingens succes. Den kon
trollerende relation kan imidlertid 
være en fare for at obstruere etab
leringen af en sådan gensidig tillid, 
og samtidig har f.eks. urinkontrol 
ikke vist sig at stå mål med hverken 

økonomiske omkostninger eller de 
tillidsødelæggende bivirkninger, der 
følger med.

Praktiske kompetencer: Mens behand
lerens teoretiske kompetencer ikke 
synes at være afgørende, så synes be
handlerens evne til at organisere sit 
arbejde, koordinere indsatsen med 
andre indsatser og inddrage andre 
relevante personer (ingen kan alting 
selv) at være afgørende. Også det at 
være en dygtig udøver af en given 
metode synes at være afgørende 
– ikke en bestemt metode, men bare 
en metode. Endelig er skriftlighed, 
monitorering og dokumentation 
nødvendig for at forankre bevægel
ser, så der kan gribes ind, hvor der 
enten ikke sker noget eller måske 
endog noget negativt. 

Behandlingsramme og indhold: Tradi
tionelt har anvendelsen af metode 
været omdrejningspunktet i spørgs
målet om, hvad der er god behand
ling. Spørgsmålet har således ofte 
været, om de anvendte metoder er 
evidensbaserede. At de metoder, der 
anvendes, er adækvate er naturligvis 
vigtigt, og det er næppe mange ueni
ge i. Problemet er så bare: a) at der 
efterhånden findes rigtig mange evi
densbaserede metoder, og b) at det 
kommer fuldstændigt an på, hvordan 
de praktiseres. Lad mig først bare 
nævne nogle metoder, som lever op 
til kriterierne for evidens Der er ikke 
tale om nogen udtømmende liste: 

12trins behandling; Contingen
cy Management (’nogetfornoget’ 
behandling); Terapeutisk Samfund
/TC (ikke specificeret); Tilbage
faldsforebyggelse/TBF (ad modem 
Marlatt); Kognitiv Adfærdsterapi; 

behandling

fra vidEn til villEn
hvad kan forklare, at praksis ikke profiterer af den forskning, der er lavet til formålet?
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Kognitiv Psykoterapi; Adfærds Te
rapi; Motivational Interviewing; In
terpersonal/Dynamisk Psykoterapi 
og Familieterapi (ikke specificeret). 
Hertil kommer evidente alkoholbe
handlingsmetoder, som sandsynligvis 
uden de store problemer kunne over
føres til stofbehandlingsområdet; Co
mmunity Reinforcement; Adfærds
SelvkontrolTræning; Social Skills 
Training; Parterapi (adfærd) og Case 
Management.

Dertil kommer de medicinske 
metoder, hermed først og fremmest 
metadon, buprenorphin og heroin
injektion eller inhalation.  

Alle disse metoder er bedre end 
standardbehandling, hvormed me
nes: a) den lovgivningskrævede 
støtte, som ofte er ad hoc og alene 
foregår ved, at klienten selv ringer og 
aftaler tid, eller b) ingen substituti
onsbehandling. Samtidig er der også 

enighed om, at ingen metode kan 
betragtes som bedre end andre – der 
er f.eks. intet belæg for at påstå, at so
cial støtte er bedre end lægeordineret 
heroin, som dagbladet Politiken nok 
så frejdigt selv har fundet ud af (tors
dag d. 28. april 2005, forsiden). 

Viden skal bruges – men hvordan?
Der er derfor nok at gå i gang med, 
og der er lidt for enhver smag. Der 
kan altså ikke være nogen, der har 
ondt af, at man vælger den ene me
tode frem for den anden – det vil i 
så fald være ud fra  ideologiske og 
måske etiske begrundelser.

Et andet problem er så, at der 
hurtigt går inflation i disse evidens
baserede metoder. I øjeblikket prak
tiserer ethvert center med respekt for 
sig selv Case Management metoden. 
Når man går lidt tættere på, hvad der 
så menes med Case Management, så 

ender det vist nok med, at det hele er 
’gammel vin på nye flasker’.

Det kunne jo også handle om, 
at vi skal lære at matche den rigtige 
klient til den rigtige metode. Det er 
der nu intet, der umiddelbart ty
der på. Det skyldes ikke mindst, at 
der er tale om et meget komplekst 
problem. F.eks. er det jo ikke lige
gyldigt, om man henviser en gravid 
kvinde til kognitiv terapi i gruppe, 
eller man henviser en deprimeret 
heroinafhængig mand til kognitiv 
individuel terapi. Der er derfor næ
sten uendelige mange muligheder 
for at matche, og dertil kommer, at 
kognitiv terapi ikke bare er kognitiv 
terapi, og de, der praktiserer den, 
ikke blot er mekaniske ’kognitive te
rapeuter’, eller det system, terapien 
foregår i, ikke blot skaber lige be
tingelser for behandlingens succes. 
Man har således endnu ikke fundet, 
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at nogle bestemte typer personer 
havde succes med én bestemt type 
terapi. Ganske vist kan sådanne re
sultater godt findes frem, men de er 
aldrig blevet gentaget.

Heller ikke matchning til bestemt 
race, køn, religion m.m. har været 
succesfuld (kvinde til kvinde, hvid 
til hvid m.v).

Endelig kunne man måske ’koge’ 
alle disse metoder og al den match
ning ned til nogle enkelte mere hånd
gribelige størrelser. Det ser indtil vi
dere ud til at være vejen frem. Således 
synes intensitet og struktur at være to 
kvaliteter, som man bør være meget 
opmærksom på. En hensigtsmæssig 
intensitet har klart vist sig at kunne 
betale sig både behandlingsmæssigt 
og økonomisk. For metadonmodta
gere kan der endog sættes et over
ordnet tal på denne intensitet. Det 
synes således ikke hensigtsmæssigt 
at have en intensitet svarende til dag
behandling (måske dog for enkelte 
særligt belastede, som kan komme 
i stabilisering på døgninstitution), 
mens en intensitet svarende til ca. 
én samtale om ugen (selvfølgelig ud 
over metadonudleveringen) synes 
optimal for mange af de mest bela
stede. For de metadonmodtagere, 
der har et rimeligt stabilt liv, kan in
tensiteten yderligere reduceres.  

Forskellige grader af struktur 
synes at hjælpe forskellige klientty
per. For eksempel har en høj grad af 
struktur vist sig hensigtsmæssig for 
de deprimerede og dem, der har ud
viklet en tillært hjælpeløshed.

En tredje væsentlig kvalitet er 
behov. Hermed menes, at dér, hvor 
klienten har et behov, dér skal der 
interveneres. Man kunne også kalde 
det ’fokuseringshypotesen’, som 
kan defineres som: ’Dér, hvor vi fo
kuserer, dér får vi effekt’. Med an
dre ord – hvis der ikke fokuseres på 
en heroinafhængig persons afhæn
gighed af alkohol, så bliver vedkom
mende ved med at være alkoholaf
hængig. Hvis der ikke fokuseres på 
en seksuelt misbrugt heroinafhæn
gig kvindes post traumatiske stress 

syndrom (PTSD), så bliver vedkom
mende ved med at lide af PTSD. Og 
sådan kunne man blive ved. 

Netop sammenhængen mellem 
intensitet, struktur og behov kaldes 
af nogle for ’placement matching’. 
En sådan strategi synes lovende, 
men den er endnu ikke, hvad man 
ud fra et medicinskteknologisk 
perspektiv vil kalde for evident.

Det er altså væsentligt, at be
handlingen differentieres. Dette 
kræver valide differentierings
redskaber, som der findes mange 
af. Det store problem er at bruge 
dem.

Den medicinske behandling: Såvel 
buprenorphin, metadon som lægeor
dineret heroin har vist sig særdeles 
effektive til at reducere ikke mindst 
stofog kriminalitetsbelastningen og 
risikoadfærden hos heroinafhæn
gige. Metadon og lægeordineret he
roin synes at være de mest effektive. 
Om den ene vælges frem for den an
den, vil jeg bl.a. diskutere i en artikel 
i næste nummer af STOF. 

Ikke mindst dosering kan her 
være afgørende for behandlingens 
succes. En metadondosis under 60 
mg synes umiddelbart ikke at være 
hensigtsmæssig.

Organisationen: Organisationen skal 
være i stand til at se på sig selv (selv
evalueringskompetence) for herigen
nem at ændre uheldige strategier. På 
den ene side skal der forefindes en 
kompetent skrift og talkultur, adæ
kvat monitorering og administrative 
procedurer, men på den anden side 
skal de administrative procedurer 
ikke blive af en sådan karakter, at de 
reducerer kontakten til klienterne 
ud over, hvad der er rimeligt. En 
afvisning af det skriftlige arbejde, 
fordi der ikke er tid nok, er dog ikke 
gyldig. Skriftlighed, monitorering 
og behandlingsdifferentiering kan 
ofte foregå sammen med klienten. 
Effekten af behandling kan knyttes 
tæt sammen med kontakten til kli
enterne, og manglende tilgængelig

hed medfører mindre kontakt. 
Det er afgørende, at behandlings

ledelsen er involveret i behandlings
praksis, om ikke direkte som be
handlere, så som supervisorer og 
som institutionens sammenhængs
kraft. Der skal her skelnes mellem 
den organisatoriske ledelse og den 
behandlingsmæssige ledelse. Imple
mentering af strategier, nye tiltag, 
selvevaluering m.v. er fuldstændig 
afhængig af ledelsen.

Et godt arbejdsmiljø, adækvat 
uddannelse/træning og gode lønfor
hold er afgørende for at fastholde 
de mest kompetente medarbejdere 
og for etablering af et dynamisk be
handlingsmiljø.

Den organisatoriske ledelse etab
lerer betingelsen for, at institutio
nen/centret overhovedet er i stand 
til etablere en adækvat, sammen
hængende behandling, og at be
handlingslederen har mulighed for 
at behandle.

Særlige betingelser i behandlingen af de 
mest belastede opiatafhængige: De me
re kaotiske og svært belastede meta
donbrugere har brug for en langvarig 
stabiliserings og rehabiliteringsplan. 
Denne gruppe har i særlig grad brug 
for tilgængelige behandlere, som ud 
over almindeligt behandlingsarbejde 
også kan hjælpe metadonbrugeren 
med at overholde aftaler, deltage som 
bisidder til møder m.v.

Sammenfatning: ’Evidensbaserede’ 
anbefalinger
• Ansæt behandlere med selvtillid, 

som har respekt for klienterne 
og evner empati.

• Ansæt behandlere, der evner at 
etablere en positiv arbejdsalli
ance med klienterne.

• Vær organiseret og systematisk i 
jeres arbejde.

• Inddrag andre relevante perso
ner – ingen kan alting selv  og 
koordinér indsatsen mellem de 
forskellige indsatser.

• Vælg en metode – vær metode
klar.
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• Vær skriftlig: videns og erfa
ringsforankring (handleplaner, 
journaler, monitorering).

• Differentier jeres målgruppe ud 
fra en gyldig metode. Alle skal 
ikke have det samme.

• Vær fokuseret på forskellige mål
gruppers særlige behov.

• Vælg den rette intensitet og 
struktur til de forskellige mål
grupper.

• Undgå ydmygende kontrolfor
mer. De skaber mistillid og be
sværliggør etablering af arbejdsal
liance.

• Se konstruktivt kritisk på jer selv 
(herunder selvevalueringskom

petence).
• Hav så megen kontakt med kli

enterne som muligt. Kontakten 
gør en forskel.

• Behandlingslederen skal være 
kompetent inden for sit felt.

• Behandlingslederen skal være 
synlig, skabe stemningen, gå for
rest, være insisterende m.m.

• Implementering af strategier, 
nye tiltag, selvevaluering m.v. er 
fuldstændig afhængig af behand
lingslederen.

• Etabler et dynamisk arbejdsmiljø 
med gode uddannelsesmulighe
der og forsøg at fastholde kompe
tente/talentfulde medarbejdere.

• Som organisatorisk leder: Sæt 
jer ind i de betingelser, behand
lerne og behandlingslederne ar
bejder under, og etabler de rette 
betingelser for, at ovenstående 
punkter kan implementeres.

De sværest belastede, mest kaotiske he-
roinafhængige –særlige fokusområder:
• Arbejd ud fra langsigtede reha

biliteringsplaner.
• Hjælp klienten med at tage kon

takt til relevante myndigheder, 
med at overholde aftaler, vær bi
sidder m.m.

• Skab mulighed for herognu til
gængelighed i videst mulig om



behandling & forskning  

Stof  nr. 5��

fang. De mest kaotiske kan ofte 
ikke overskue eller overholde 
aftaler frem i tiden.
Ovenstående er alene egenska

ber og færdigheder, der skal være til 
stede hos behandlerne og behand
lingssystemet. Et helt andet område 
er klienterne, hvilket ikke skal uddy
bes nærmere her. Listen påstås ikke 
at være dækkende.

Viden, politik og praksis
Man kan for så vidt bare gå i gang. 
Det er der da også nogle, som gør, 
mens andre til gengæld ikke synes 
at profitere af den viden, der er ind
samlet. Men hvad kan forklare, at 
den viden, der indsamles via forsk
ning, ikke altid anvendes i praksis? 
Det kan der nok være mange grunde 
til. Nedenfor er nogle af de antage
ligt væsentligste grunde opstillet:

Viden
Et svar fra praksis kunne være: 

’Vi kender ikke den viden, der er pro-
duceret’. Som forsker er det jo ret så 
vanskeligt at gøre noget ved, men 
forskeren kunne jo så sende den til
bage ved at påstå, at praksis skulle 
have mere fokus på uddannelse. ’Det 
har vi ikke ressourcer til,’ vil praksis så 
måske svare tilbage, hvortil forske
ren svarer, at det ikke nødvendigvis 
er egentlige uddannelser, kurser og 
seminarer, der tænkes på, men i lige 
så høj grad læring på arbejdspladsen. 
Ethvert behandlingssystem burde 
således have mindst én person, der 
kan formidle denne viden ’nedad’, 
og ikke mindst behandlingsledelsen 
har et ansvar på dette område. Her 
er der mere tale om kompetencer 
end ressourcer.

Påstanden kunne også være, at  
’vi mangler den rigtige og mere enkle 
viden’. Heri ligger mirakeltankegan
gen, og det er helt sikkert, at man 
kommer til at vente længe, hvis det 
er mirakler man venter på.

Politik
Et svar fra praksis kunne være: ’Vi 

mangler flere penge og flere ressourcer 
generelt’. Det er jo ikke nødvendig
vis forkert, men det er til gengæld 

et eviggyldigt problem. Hvis vi tog 
det alt for bogstaveligt, ville prak
sis aldrig komme i gang med noget 
som helst. Dertil kommer, at praksis 
udmærket  med de ressourcer der 
er til stede i dag  kan implemen
tere størstedelen af de egenskaber, 
der skal til for at etablere den pro
fessionelle behandling. Så selv om 
indvendingen kan være rigtig nok, 
så er der ingen grund til at vente på 
flere ressourcer, før man går i gang 
med at indføre den professionelle 
behandling. Derudover er der en 
tendens til, at hver gang der kom
mer flere penge, så bruges de på nye 
målgrupper – enten fordi det er et 
krav, eller fordi det er det, man væl
ger at bruge ressourcerne til. Det 
skaber ikke nødvendigvis mere pro
fessionel behandling.

Et andet svar kunne være ’Vi kan 
ikke starte med noget nu på grund af 
strukturreformen’. Det kunne man for 
så vidt også sige var rigtigt nok. På 
den anden side er omstrukturering 
noget nær en nationalsport. Hvis vi 
ikke omstrukturerer af nødvendig
hed, så gør vi det, fordi vi keder os. 
Så hvis vi venter på en pause for om
struktureringer, så kommer vi til at 
vente længe. Faktisk tror jeg, at det 
opfattes som betydeligt mere spæn
dende at indføre nye strukturer end 
at udvikle professionel behandling 
(i hvert fald af den organisatoriske 
ledelse). Det kan derfor være svære 
odds, den professionelle behandling 
 og de behandlere, der skal imple
mentere den  er oppe imod.

Praksis
Et argument fra praksis omhand
lende sig selv kunne være: ’Vi mang-
ler de kompetencer, der skal til, for at 
implementeringen af den professionelle 
behandling kan lykkes’. Det kan væ
re, fordi behandlingsledelsen ikke 
evner at implementere den. Hvis 
f.eks. behandlingsledelsen ikke in
sisterer på skriftlighed (handlepla
ner, journaler, monitorering m.m.), 
så kan man være aldeles sikker på, 
at det ikke bliver til noget. Behand
lingsledelsen skal i det hele taget gå 

forrest i implementeringen af alle 
dele af den professionelle behand
ling, sætte dagsordenen og skabe 
kulturen og stemningen i arbejdet 
(ikke så lidt, men ikke desto mindre 
er det sådan). 

Ligeledes bør den organisatoriske 
ledelse havde forståelse for, hvad der 
skal til for at implementere den pro
fessionelle behandling og skabe be
tingelserne for en sådan implemen
tering. En fuldstændig opbakning til 
behandlingsledelsen er nødvendig 
(hvis ellers behandlingsledelsen fun
gerer, men det er den organisatori
ske ledelses ansvar).

Det kan også være, fordi behand
lerne ikke er kompetente nok. Der 
er måske for stort et personaleflow, 
for få ansøgere til ledige stillinger, 
og de, der er de største talenter, for
lader området, når de har fået er
faring nok til at kunne få en mere 
prestigefyldt stilling.

Der er næppe tvivl om, at der kan 
være mange gode begrundelser for, 
hvorfor det kan være vanskeligt at 
indføre den professionelle behand
lingspraksis. Hvis man skal vende 
den mod praksis selv, kan man fir
kantet sige, at behandlerne simpelt
hen ikke er dygtige nok, behand
lingsledelsen er ikke synlig nok, og 
det overordnede organisatoriske 
system har ringe forståelse for, hvad 
der skal til. Der ligger derfor også 
en stor byrde på de heldigvis man
ge stærke ressourcepersoner, der 
findes i dette behandlingssystem. 
Men det er disse ressourcepersoner 
– hvad enten de er ledere eller me
nige – som har stafetten. Viden har 
denne gruppe nok af (derfor er de 
også trætte af alle disse undersøgel
ser), ressourcer får de aldrig nok af 
(i hvert fald er det ikke et argument 
for at vente). Nu er spørgsmålet så, 
hvad praksis vil?

NOTE
1    Misbrugsnet er en Egruppe for professionelle 

behandlere, beslutningstagere, formidlere og 
forskere. Gruppen har eksisteret i tre år og 
har ca. 300 medlemmer. Moderator er Liese 
Recke. Læs mere på  www.misbrugsnet.dk 
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Endelig kan der henvises til bladet stof, som såvel før som nu har formidlet mange artikler med fokus på netop denne gruppe. 



fortælling     

at vælge behandling er et 
skridt i retning af at om-skrive 
sit liv. bruger og behandler er 
begge deltagere i rejsen hen 
imod etableringen af det nye, 
stof-uafhængige liv. det sprog 
vi benytter, de historier bruge-
ren og professionelle fortæller 
- det narrative - er helt centralt i 
denne rejse.

AF LOUISE ØSTERGAARD   
OG MAGNUS JULIUS BRAMMER
Når en person ønsker at få hjælp til 
at få bugt med effekterne af et stort 
forbrug af stoffer, er der mange til
gængelige narrativer om, at denne 
’stofmisbruger’ er kommet et for
kert sted hen i livet, og at vedkom
mende via intensiv behandling skal 
guides af kyndige eksperter ind på 
den rette vej. Behandlerne kan f.eks. 
agere som rollemodeller eller være 
ex´ere, der har gået vejen selv. Flere 
narrativer kredser om, at personen 
skal igennem et ’(vaske) program’, 
have afkodet sin stofmisbruger og 
lære at leve med sygdommen  uden 
at misbruget kommer i udbrud. 

Et døgnophold koster mange 
penge, og denne tid og dette sted 
skal fra den henvisende myndigheds 
side være pengene værd. Derfor er 
det naturligt at tænke, at der virke
lig skal kul på udviklingen, mens 
personen er i døgnbehandling. Alle 
spørger sig selv: Hvordan skaber 

man resultater, der holder længere 
end til et par måneder efter døgn
behandling? Og omvendt  men dog 
lige så relevant  er det at sikre sig, 
at ambitionsniveauet er passende i 
forhold til det, som det er muligt at 
nå at ændre på hos en person i løbet 
af en kort periode i livet.

 Da Roskilde Amt for godt to år 
siden startede en ny døgninstitution 
– ’Udsigten’   for personer, der ger
ne vil holde sig stoffrie, var det også 
sådanne spørgsmål, som var vigtige 
for os, der arbejder der(1).

Men vi var også nysgerrige efter 
at prøve, hvordan man kan opbygge 
et behandlingstilbud, der bygger på 
hovedambitionen om, at det ikke er 
behandlerne, der skal guide perso
nerne væk fra ’det forkerte spor’? Vi 
ville gerne tilbyde rammer, der la
der personen guide sig selv, og som 
behandlingssted være åbne over for 
de retninger, som personen ønsker 
at gå i  uden at være begrænset af 
egne normer og forventninger. Ikke 
mindst ville vi gerne basere døgn
behandlingen på, at personerne ta
ger deres egne planer for livet aktivt 
med i opholdsperioden, så det er 
dem, der er styrende for indholdet i 
den enkeltes behandlingsplan.

I arbejdet med disse ambitioner 
og forestillinger om, hvad der giver 
den holdbare og ikke ekspertori
enterede behandling, har vi ladet 
os kraftigt inspirere af systemiske / 
narrative teorier og metoder. Disse 
udgør imidlertid et så vidtrækkende 
og omfangsrigt felt, at vi må under

strege, at denne artikel kun kommer 
omkring nogle af pointerne. 

Artiklen giver enkelte eksempler 
på, hvordan narrativ praksis kan se 
ud, men skal ikke betragtes som hver
ken en præsentation af Udsigten eller 
et nok så interessant indblik i, hvor 
mange vanskeligheder, man støder 
ind i, når man prøver at skrive en ikke 
ekspertorienteret praksis frem. 

Håbet er snarere, at metoderne 
kan inspirere til en diskurs omkring 
behandling og udvikling, der seriøst 
centrerer forfatterskabet hos den 
person, der gør brug af behandlin
gen. Dog skal vi gøre nogle af de 
grundlæggende principper tilgæn
gelige for læseren, så konteksten for 
behandlingsarbejdet fremstår en 
smule klarere.

Narrativitet og systemer
De teoretiske ideer, vi benytter os 
af, er dels afledt af metaforen om 
systemer, dels af metaforen om 
narrativer og endelig af socialkon
struktionistisk tænkning. Den so
cial konstruktionistiske tilgang til 
verden har som hovedtanke, at den 
måde, vi skaber mening og betyd
ning af oplevelser og hændelser i 
vores sociale verden, er afhængig af 
det sprog, vi bruger om dem. Det 
sprog, vi bruger om os selv og andre, 
og den betydning vi tillægger os selv 
og andre i dette sprog, skaber så at 
sige os selv og andre, idet mening 
og betydning er os selv eller andre. 
Oversat til mere almindeligt dansk 
vil det sige, at vores forestilling om 
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Narrativ praksis        
i stoffri døgnbehandling
- beboeren på forfatterbænken 
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’i et behandlingsophold skal beboeren tackle usikker-
hed, tvivl, ambivalens mv. i forhold til sin egen færden 
i verden uden for behandlingsstedet – især de steder 
hvor ’den forbudte ven’ har haft sin storhedstid.’
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os selv – vores identitet, vores per
sonlighed – skabes, idet vi fortæller 
om os selv; skabes i de historier, vi 
fortæller. Det har f.eks. meget for
skellig ’skabende’ effekt, om sproget 
fremhæver det, vi ønsker for vores 
liv, og det vi gør for at nå dette, el
ler om det fremhæver det, vi ikke 
formår, fordi vi er i besiddelse af di
verse mangler.

Metaforen om narrativitet ligger 
således meget nær den socialkon
struktionistiske grundtanke: For
tællingerne eller historierne som 
det, der bærer og indeholder vores 
liv. Derudover giver narrativitet den 
mulighed at begynde at tale om for
fattere, om skrivning og skribenter, 
om læsere og læsning og om plot, 
tid, episoder, personer og meget 
mere. Set i dette perspektiv bliver 
den behandlingsmæssige opgave at 
beskæftige sig med de historier, der 
bliver fortalt af og om beboere, og at 
undersøge markedet sammen med 
beboerne for alternative og ønsk
værdige historier.

Systemtænkningen og –metafo
ren kaster ligeledes nogle forståelser 
om verden af sig, som giver os mu
lighed for at bedrive en anderledes 
form for behandling (det vender vi 
tilbage til nedenfor). Vi forsøger at 
anskue personer på en sådan måde, 
at vi afindividualiserer personen. 
Personen – og dennes identitet og 
personlighed – skabes i denne form 
for tænkning i relation til andre 
mennesker, i systemer af relationer 
– i de sociale forhold, personen er 
en del af. Det betyder, at vi må se på 
de relationer, personerne, vi møder, 
er en del af, for at se på personen. 
Personen er i kraft af sine relationer, 
nye såvel som forgangne.

Denne systemiske tilgang fordrer 
også, at det at se på de systemer af 
relationer, hvori personen indgår, 
også betyder en lidt anderledes må
de at tænke ophav til problemer, fø
lelser, handlinger m.m. Traditionelt 
går man efter årsagen til sådanne 
fænomener for at kunne udrydde 
denne årsag, så problemet ikke op

står. I den systemiske tilgang bryder 
man med denne forståelse (årsag/
virkning) – en lineær forståelse. I 
stedet ser man årsager og virkninger 
i kæder af reaktioner/handlinger/fø
lelser m.m.  også kaldet cirkulær 
forståelse eller cirkulær kausalitet. 
Denne forståelse har den betydning 
for behandlingsarbejdet, at man må 
se på mere komplekse forhold end 
bare én handling og dens årsag (se 
nedenfor).

Med dette afsæt vil vi således ger
ne undgå at tale om, hvad en per
son, der er i behandling, ’er’ i statisk 
forstand, f.eks. ved at tale om natur
lige, indre motiver, behov, styrker 
og svagheder  uafhængigt af tid og 
sted. Det handler mere om, hvordan 
dette ’er’ bliver til, opretholdes og 
ændres i og af de mellemmenneske
lige relationer. 

Det som vi fortæller, at vi eller 
andre ’er’, beskrives inden for disse 
metoder som noget, vi er i kraft af 
interaktionscirkler, som kan indde
les i forskellige led: 
 intentioner 
 handlinger, der bærer intentioner

ne  
 virkninger heraf på andre 

Er-sprogets fælder
Ersproget er meget magtfuldt, fordi 
det kan definere, hvilken ’type’ man 
er, hvilke muligheder man skal til
bydes, hvem der har skylden, hvem 
der har ansvaret, og allerværst: Hvis 
man bliver præsenteret for et ’er’, 
som krænker, eller som vi ikke kan 
’have siddende på os’, har det en 
tendens til at fastlåse vores udvik
lingslyst og muligheder(2).

Et typisk ’ernarrativ’, som kan 
virke meget fastlåsende og manipu
lerende, er narrativet om, ’at stof
misbrugeren er manipulerende’(3)

Ikke at forklejne at der i dette 
narrativ ligger en alvorlig fortælling 
om, at nogle handlinger, der har til 
formål at bringe en intention om 
’jeg vil have stofferne uanset hvad’ 
ud i livet, har negative virkninger på 
andre. Historien om en person ’som 

værende manipulerende’ er for
talt ’udefra’ – ud fra hvordan nogle 
handlinger virker. 

Vi har erfaring med, at det kan 
være fastlåsende for ens eget projekt 
med at gøre op med stoffernes nega
tive effekter at skulle lade en anden 
part skrive historier om, hvordan 
man er forkert. 

Historien om disse handlinger 
kan også fortælles på måder, hvori 
personen (med de manipulations
virkende handlinger) får hovedrol
len, når det drejer sig om at for
tælle historien om, hvad der er bag
grunden for og intentionerne bag 
handlingerne. Disse fortællinger 
vil måske i højere grad handle om 
at beskytte sig selv mod nedtur eller 
nederlag.(4)

Nogle af de spørgsmål, vi kan stille for 
at få narrativer om ’indefra-perspekti-
verne’  og nogle af de brugbare erfarin-
ger omkring stofferne i spil, kan være:  
- Hvilke af dine ønsker for dig selv har 

du oplevet, at stofferne har kunnet 
hjælpe dig med?

- I den periode, hvor du havde størst 
glæde af stofferne, hvilke værdier var 
da vigtigst for dig?

- Da du først mødte stofferne, hvilke 
færdigheder blev mulige for dig, hvil-
ke ønsker og håb blev levendegjorte?

- I denne rejse væk fra stofferne, hvad 
skal du undvære af hjælp fra din 
’forbudte ven’?

Historier om initiativer
Ved at fremhæve historierne om ini
tiativer(5)  det som vi vil med vores 
handlinger i verden, og det vi håber 
på skal slå igennem i forhold til andre, 
gøres beskrivelserne af os relationelle: 
De afindividualiseres og forankres i 
det sociale felt. 

Ord som initiativer, intentioner, 
ønsker, værdier, drømme, planer, 
forpligtelser giver kun mening, hvis 
det er personen selv, der som hoved
person fortæller, hvad de går ud på. 
Det er nærmest ord, som ingen andre 
kan fortælle historien om bortset fra 
hovedpersonen selv. 
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’Det er især via andre mennesker, at historier langsomt, 
men effektivt kan ændres og blive levende og autentiske.’
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Eksempler på spørgsmål, der retter sig 
mod ’initiativer’: 
- Hvilke døre ønsker du, at friheden 

fra stofferne vil kunne åbne for dig?
- Hvad ville måske være muligt i dit 

liv om 3 måneder?
- Hvor vil de færdigheder, som du 

træner på i øjeblikket, kunne føre dig 
hen?

Udviklingen af alternative historier
Med en problemmættet og domi
nerende historie f.eks. om, at ’jeg er 
svag over for stoffer’, ’jeg kan aldrig 
tage mig sammen til noget’, ’jeg bli
ver altid udnyttet af andre’, ’ingen 
kan lide mig’, ’jeg kan ikke sætte 
grænser’, ’jeg er ikke klog nok’, vil 
de fleste erfaringer, der passer til 
denne historie, blive mere registre
rede, end erfaringer der bryder med 
den problemmættede/dominerende 
historie. 

Når problemet undtagelsesvis er 
mindre dominerende, er det ikke 
sikkert, at man giver det opmærk
somhed. Det er heller ikke sikkert, 
at andre giver det opmærksomhed, 

fordi omgivelserne kan være farvede 
af de samme problemmættede og 
dominerende historier. Når de erfa
ringer, som falder uden for de domi
nerende historier, ikke bliver mødt 
med opmærksomhed og anerken
delse, dør de hen. De forbliver tynde 
tråde af narrativer, som ikke får plads 
i hukommelsen og i de aktive sociale 
konstruktioner. 

Jo længere tid i ens liv man har 
haft en problemmættet historie, og 
jo flere erfaringer der er læst ind i 
den, jo sværere er den at ændre. Li
vet fremstår måske som et langt be
vis for, at jeg ’er’ sådan et menneske, 
hvilket gør dannelsen af alternative 
historier vanskelig. For at give for
fatterspiren gode vækstbetingelser, 
kræves en ærbødighed overfor, at en 
person ikke kan løsrive sig fra sine 
gamle historier, før alternativerne er 
troværdige og gangbare. 

Behandlingsperioden skal gerne 
være rammen for den periode, hvor 
personen selv får lirket andre histo
riemuligheder frem og frigjort sig 
fra de problemmættede /domine
rende historiers fængsel. 

Det er vores opgave som behand
lingssted og som terapeuter at stille 
de spørgsmål, der afslører, hvordan 
de problemmættede/dominerende 
historier opererer, hvilket er forud
sætningen for, at personen får fat i 
trådene til andre historier.

Eksternalisering
Hvis personen skal sige om sig selv: 
’Jeg ’er’ syg i hovedet/manipule
rende/ benægtende…’, kan denne 
ikke udtale sig om disse adjektiver 
uden også at definere sig selv ne
gativt. I den narrative samtale bry
der man med den internaliserende 
måde at tænke om sig selv ved at 
inspirere personen til at omskrive 
adjektiverne  ’er’erne’ til brugbare 
navneord (gerne metaforer) med 
tilknyttede verber f.eks.: ’Stofmon
steret styrede alt i mit liv’. Det er en 
central del af den narrative praksis, 
at personen selv finder frem til det 
brugbare navneord for netop ham /
hende. Navneord kan sagtens veksle 
undervejs, når andre vigtige nuan
cer toner frem.
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Eksternaliserende spørgsmål med vægt 
på de problematiske effekter:
- Hvad har stof-monsteret spændt ben 

for i dit liv og drejet dit liv væk fra?
- Ser ’sygdommen’ dig som særlig 

svag, når du er i særlige situationer 
/ har særlige følelser?

- Hvordan prøver ’aben på skulde-
ren’ at overtale dig? Hvad lokker 
den dig til at gøre?(6)

- Hvad synes din ’forbudte ven’ om, 
at du ikke længere vil komme den i 
møde? Hvordan reagerer den?

Med denne eksternalisering kan 
man tale om det rædselsfulde ved 
problemerne uden at bruge et sprog, 
som fortæller, at det er en selv, der 
ødelægger det for en selv og andre. 
Personens identificering med pro
blemet – ’jeg er manipulerende’ 
– udvandes til fordel for, at personen 
bliver i stand til at tage stilling til pro
blemets andel i vedkommendes liv.

Jagten på undtagelserne
I den narrative samtale spørges der 
dernæst til, hvad der lykkes i perso
nens relation til det problematiske 
’navneord’. Hvilke verber kan per
sonen bruge om sig selv?  ’Jeg er et 
problem’ bliver til: ’Jeg har en rela
tion til noget problematisk, som jeg 
har mange erfaringer med at hånd
tere (på godt og ondt)’. 

I alle disse initiativer – store som 
små – (handlinger og situationer, 
hvori det lykkes at  frigøre sig fra 
problemernes effekter) ligger der 
tråde, der kan samles til tykkere og 
foretrukne historier om det, man 
ønsker for sig selv i livet. 

Eksemplificerende spørgsmål til rela-
tionen:
- Hvornår lykkes det din foretrukne 

stemme at overvinde ’stofmonsteret’? 
- Da du formåede at sige nej til stoffer 

i fredags til festen, hvilke idéer, tan-
ker og færdigheder hjalp dig?

-  Hvad fortæller det om dine mulighe-
der for at nå derhen, hvor du gerne vi?

Ved at formulere historier om in
tentionerne fortæller man historier 
om sig selv, som man ikke kan løbe 
fra, fordi handlingerne konkret har 
fundet sted. Samtidig kan episoder 
fra en fjern fortid, en nær fortid, nu
tiden og fremtiden bindes sammen 
og blive til en gennemgående narra
tiv fremstilling med et bestemt plot, 
nogle bestemte handlinger som ud
springer af nogle bestemte intentio
ner – og et plot, der indeholder en 
intention om ’det gode liv’. Ved at 
nå frem til sådanne historier opnår 
man, at personen får åbnet op for 
nye handlemuligheder.

Spørgsmål, der gør de foretrukne hi-
storier ’tykkere’:
- Hvad ville jeg kunne se dig gøre, 

som er tegn på, at dine langsigtede 
håb er stærkere?

- Netop i fredags, da du undgik at 
tage stoffer, hvad gjorde du da 
anderledes, end du plejer, og hvad 
krævede det af dig?

- Hvad synes du, det fortæller om de 
skridt, du tager?

Gamle tråde trækkes frem
Der vil altid være tråde til at fortælle 
historier om de gode viljer for livet, 
og handlinger som udtrykker kamp 
for, at det skal lykkes. I lighed med, 
at det er uattraktivt at forlade den 
platform, man står på, før man har 
en ny at træde over på, er den over
ordnede intention ikke at fjerne folk 
fra de problemmættede fortællinger 
om, at det ikke lykkes, men om at 
sætte spot på de tråde, der går i den 
foretrukne retning. 

Spørgsmål, der gør ’tykkere’ ved at gå 
tilbage i tid:
- Har du en fornemmelse af, at du har 

haft vigtige værdier, som stofferne 
ikke har kunnet forhindre dig i at 
handle i forhold til igennem tiden?

- Hvad fortæller det om dig, at du har 
holdt dem i live, selv når stofferne 
har taget meget over?

I selve beslutningen om at søge 

døgnbehandling vil der med sand
synlighed kunne spores særligt 
frugtbart materiale til nogle af de 
foretrukne narrativer om at ville 
noget godt for sig selv, for andre og 
livet i det hele taget. Samtalen kan 
handle om at få uddybet, hvordan 
det lykkedes at tage det første skridt 
hen til den henvisende myndighed, 
og hvilket initiativ der ligger i det. 
Måske er der her kimen til en halv
sej ’på vej væk fra stofferne – histo
rie’, som kan væves sammen med en 
gammel tråd om at være en, der for
mår at beslutte og gennemføre no
get. Ved at fremhæve et initiativ kan 
gamle tråde, der i dag ligger i skyg
gen af dominerende problemhisto
rier, nu komme frem i lyset i selskab 
med en ny tråd. Herved styrkes både 
den gamle og den nye erfaring ved at 
blive forbundne med hinanden. 

Flere spørgsmål der relaterer tilbage i 
livet:
- Har du tidligere i livet prøvet at 

frigøre dig fra ’den kortsigtede løs-
ning’?

- Hvad fortæller det om dig, at du 
har prøvet igen og igen?

- Siger det noget om det, du går efter 
i livet?

- Hvad er historien bag din kamp?

Betydningsfulde andre som vidner / 
medforfattere
Hvis de problemmættede historier 
opretholdes og udvikles i den socia
le omverden, betyder det omvendt 
også, at det er andres (personligt 
netværk, medbeboere eller behand
leres) nysgerrighed, anerkendelse 
og ’klingen med’ på historierne om 
de foretrukne initiativer, der virkelig 
kan rykke i forhold til at gøre dem 
stærkere. 

Det er især via andre mennesker, 
at historier langsomt, men effek
tivt kan ændres og blive levende og 
autentiske. Derfor betyder det me
get, at andre vigtige personer lægger 
mærke til og er ’vidne til’ de skridt, 
som personen tager. I en instituti
onssammenhæng kan det finde sted 
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ved beboerens møder med sin pæ
dagogiske kontaktperson og psyko
log (’to og trekløvermøder’),(7)

værdsættelsesrunder (hvor beboere 
og behandlere bemærker hinandens 
vigtige skridt), handleplansmøder 
med eksterne samarbejdspartnere, 
gruppeterapi, parterapi, netværks
møder, individuel terapi, NAmøder 
uden for institutionen....).

Spørgsmål der retter sig imod andre 
som vidne: 
- Er der nogen, som virkelig ville 

lægge mærke til de skridt, du tager 
nu?

- Hvem kender til det, som du kæm-
per for.... personer, som er vigtige 
for dig?

- Hvem kender du, som kan levere 
gode idéer til, hvordan du skal 
tackle stofstemmen?

- Hvad tror du, jeg synes om, at du 
selv kom og sagde, at du havde ta-
get stoffer i weekenden? 

Ved møder hvor de andre deltagende 
kan interviewes:
- Hvad bider du mærke i ved at høre 

(N.N.) fortælle sin historie om at 
kæmpe med generthedsspøgelset/do-
venskaben/trodsen...?

- Hvad fortæller det dig om det, som 
er vigtigt og betydningsfyldt for 
(N.N.)?

- Kommer du i tanke om noget i dit eget 
liv ved at høre historien (om ....)?

- Hvor bringer denne samtale dig 
alt i alt hen i dine egne overvejelser 
angående (....).?

At bruge sin egen sikkerhedsekspertise
I et behandlingsophold, hvor bebo
eren tilskrives rollen som hovedfor
fatter, skal der også tages højde for, 
at beboeren skal takle usikkerhed, 
tvivl, ambivalens m.v. i forhold til 
sin egen færden i verden uden for 
behandlingsstedet, især de steder 
hvor ’den forbudte ven’/stoffet har 
haft sin storhedstid. For at øve sig 
i at få styr på alle tidligere erfarin
ger i forhold til, hvad der virker og 
ikke virker, og alle de forskellige 

’stemmer’ med måske modsatret
tede initiativer, kræves der god tid 
til forberedelse, refleksion og fore
byggelse, når man skal overveje, 
hvordan verden skal indtages. Især 
efter den første periode efter ophør 
af brugen af stoffer  med sårbarhed 
som følge af trang og abstinenser. 
Det er et stykke arbejde, som per
sonen på sigt selv – sammen med sit 
netværk – skal kunne udføre for at 
klare sig uafhængigt af en behand
lingsramme. Ekspertisen er derfor 
vigtig at øve og få i tale allerede tid
ligt i opholdet. Rækkefølgen af skridt, 
der skal tages, og karakteren af dem 
kan dog tilrettelægges på mange for
skellige måder, afhængigt af de ’sik
kerhedserfaringer’ som personen har 
med sig, og den kan sagtens suppleres 
med en bestilling af intensiv persona
lestøtte og hjælp. Det vigtige er, at det 
er beboerens egen ekspertise, der er 
aktiv, uanset hvordan den ser ud.

Spørgsmål, der fremhæver personens 
egne erfaringer og ekspertise:
  -     Hvilke situationer, steder, per-

soner plejer at kunne få liv i stof-
trangen?

- Hvilke færdigheder har du efter-
hånden fået trænet, og hvordan 
ville du kunne bruge dem, når en 
af dine venner fortæller dig, at han 
har fået ny forsyning?

- Kan du til festen gøre brug af andre 
veje til spænding, fornøjelse, selv-
tillid, ... nogle af de  ting, som du 
satte pris på, at stofferne har kun-
net skaffe dig adgang til?

 -    Hvem ville du kunne bruge som 
sikkerhedshjælper undervejs?

Livet efter behandling begynder, mens 
man er i behandling
Om det i det lange løb vil lykkes at 
holde stofferne væk fra livet afhæn
ger meget af, om den plads, som 
stofferne har haft, kan fyldes ud af 
beskæftigelse og andre aktiviteter, 
som også opleves som identitets
skabende, givende, interessante  og 
som adgangsbillet til anerkendelse 
og oplevelse af at være kompetent. 

Disse alternativer kan findes inden 
for lønarbejde, uddannelse, frivil
ligt arbejde, praktik, og /eller sup
plerende inden for hobbyverde
nen. Det kan tage lang tid at finde 
alternativer, lukke de relevante døre 
op rundt omkring eller lave de nød
vendige justeringer i aktiviteter, som 
man allerede har i sit liv. Livet efter 
behandling skal derfor helst påbe
gyndes, allerede mens man er i be
handling. Langsomt – hurtigt  med 
flere forskellige forsøg eller med et 
klart mål – afhængig af hvem man 
er. 

At beboeren keder sig i sofaen i 
stuen og ikke synes, der sker nok, må 
give anledning til spørgsmål som: 

- Hvordan kan du takle sofa-magne-
ten, så den ikke fjerner dig fra dine 
ønsker og drømme for dit nye stoffri 
liv?

-  Hvilke barrierer driller dig, og 
hvad er dine erfaringer med at 
overvinde dem?

Betydningen af skriftlig dokumentation
Som en del af at tilbyde behandling 
til stofbrugere er vi optaget af be
tydningen af skriftlighed og doku
mentation i alle aspekter af behand
lingsarbejdet. Vi er dog ikke interes
serede i blot mekanisk at dokumen
tere vores arbejde skriftligt for at 
kunne stå til regnskab for systemet 
– amtet, behandlingssamarbejds
partnere, brugerinteresseorganisa
tioner m.fl., selvom relevansen af 
dette aspekt af dokumentation al
drig har været større. Vores største 
interesse ligger i, at skriftlig doku
mentation kan have pædagogiske og 
terapeutiske – udviklende – effekter 
for beboere både i udfærdigelsen af 
dokumentationen og i læsningen af 
dokumentationen efterfølgende.

Spørgsmålet bliver derfor, hvor
dan tekst på papir kan have ud
viklende effekter? Vores ønske er 
at bidrage til udviklingen og ’for
tykkelsen’ af alternative historier 
for beboeren. Det gør vi i forskel
lige samtalepraksisser på Udsigten 
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– samtaler med terapeut, ’trekløver
samtaler’ og ’tokløversamtaler’. Vi 
ønsker, at disse samtaler suppleres 
med ord på skrift for yderligere at 
autentificere de alternative historier, 
der forstærkes i samtalerne. Ideen 
er, at skriften som medie bidrager til 
at give historierne eksistens som et 
alternativ til talen og det talte sprog. 
Den alternative historie bliver såle
des endnu mere virkelig, i det øje
blik den omsættes til skrift. 

Derudover kan skriftlige doku
menter fungere som ekstern hu
kommelse; dokumenter man som 
person kan tage frem og læse og 
dermed give nyt liv til de historier, 
som har udviklet sig i tidligere sam
taler. På den måde kan dokumenter 
fungere som en slags genfortælling 
af historier – autentificering af ønsk
værdige, alternative historier.

Skrive-praksis
I dagligdagen betyder det, at vi for
søger at indføre skriftlighed i alle de 
praksisser, hvor personale og bebo
ere er sammen. Vi benytter forskel
lige teknologiske redskaber på en 
sådan måde, at det har mest mu
lig mening i den enkelte situation. 
Vi bruger derfor flipover, white
boards og (bærbare) computere  
ikke bare som passive instrumenter, 
men som aktiver, og tit som det sam
talerne centrerer sig om. Den tekst, 
der frembringes på eller i mediet, 
bliver genstand for nye refleksioner, 
spørgsmål, ønsker, håb, mål m.m.

I den terapeutiske praksis bru
ges flipover og whiteboard på en 
sådan måde, at terapeuten skriver 
de af klientens udsagn og sætninger 
ned, som umiddelbart virker betyd
ningsfulde, centrale, interessante 

etc. for personen. Klienten får på 
denne måde den centrale position i 
formuleringen af den tekst, der skri
ves  med terapeuten som den der 
hjælper med udvælgelsen, sparrin
gen, og som den der fungerer som 
skriver eller skribent. Intentionen 
med at centrere beboeren på denne 
måde er at give hende eller ham mu
ligheden for at indtage positionen 
som den vidende, som den kompe
tente person.

Denne praksis omkring skrift
lighed i samtaler har vi udviklet til 
anvendelse i vores ’trekløvermo
del’. Beboeren, en terapeut og en 
pædagogisk medarbejder udgør et 
trekløver, som har til opgave at tage 
sig af de konkrete ønsker og drøm
me, beboeren har i sit liv. (Det kan 
eksempelvis være: at blive bedre til 
at lave mad, blive optaget på pæda
gogseminariet, komme i arbejde 
som lagermedarbejder, finde en bo
lig eller lignende.) For at slå to fluer 
med ét smæk skrives den pædagogi
ske behandlingsplan i dette forum. 
På den måde lever vi både op til de 
formelle krav om at have en sådan 
behandlingsplan, og vi indfører en 
skriftlighed og skrivepraksis, som er 
i tråd med de omtalte grundidéer. 
Instrumentet er i dette tilfælde ty
pisk en bærbar computer. Den ene 
medarbejder fungerer som skribent, 
således at beboerens ord skrives ind 
i en struktur – i en skabelon:
 ønsker for livet
 overordnede mål/projekter
 delmål/projekter

Igen er det beboerens ord og ven
dinger, der er i centrum, og beboeren 
der er forfatter til historien om sit 
eget liv. Der tages udgangspunkt i de 
store tanker og ønsker beboeren har 
for sit liv. Hvert ønske for livet bliver 
genstand for en gradvis konkretise
ring, så beboeren til sidst formulerer 
de første skridt, der skal tages for at 
nå et præcist formuleret, overordnet 
mål (ønske/håb ➜ overordnet mål/
projekt ➜ delmål/projekt).

Medarbejderne fungerer som spar
ringspartnere, og de stiller spørgsmål 



LOuiSE ØSTErGAArD, 
CAND.PSYCH. 

AFDELINGSLEDER I FAMILIEVINKLEN MAG-
nuS j. BrAMMEr

CAND.PSYCH.   STEDFORTRÆDER
 DAGLIG LEDER PÅ UDSIGTEN

Stof  nr. 5��

som hjælp til formuleringen af den 
pædagogiske behandlingsplan.

Bruger eller personaleinddragelse?
Et væsentligt princip vi bruger som 
guide til udvikling af den skriftlig
hed, vi ønsker at opdyrke, er ønsket 
om øget brugerinddragelse. Dette 
buzzword forsøger vi at tage fuld
stændig alvorligt  og så strække den 
en lille tand mere. Egentlig tilstræ
ber vi at gå så langt som til at kalde 
vores praksis for personaleinddra
gelse. Det lyder mærkeligt, og det 
kræver en forklaring. 

Traditionelt er dokumentation 
et redskab for de professionelle. En 
måde at kunne fastholde nogle af de 
overvejelser, beslutninger, forståel
ser man som fagperson frembringer 
i sit arbejde. Eksempelvis kan man 
med dokumentation (journaler, rap
porter m.m.) videregive oplysninger 
og information, man vurderer som 
vigtige, til andre professionelle, for 
at de kan gøre deres arbejde så godt 
som muligt. På den måde forsøger 
man at skabe en sammenhæng og 
kontinuitet i behandlingen og hånd
teringen af forskellige personsager. 
Samtidig har denne form for doku
mentationspraksis været forbeholdt 
de professionelle: Skrivning og læs
ning af disse dokumenter er foregået 
bag lukkede døre, uden for bruge
rens rækkevidde – og hvis brugere/
klienter/patienter har haft adgang til 
disse, har det været i form af ’aktind
sigt’. Altså ikke en egentlig adgang til 
spontant at læse og skrive i sin egen 
journal/beskrivelse/cardex.

Afsluttende bemærkninger
Vi anser det som et privilegium at 
blive inviteret ind i skrivningen af 
beboernes historier. Og vi vil gerne 
være denne invitation tro og aner
kende beboerens ret til at skrive 
sin egen historie. I dette perspektiv 
bliver ’brugerindflydelse’ et misvi
sende ord. Indflydelse på hvad? På 
eget liv? På egen behandling? Vi øn
sker at tage en anden position, hvor 
vi som personale giver ansvaret for 

skrivningen af beboerens historie 
’tilbage’ til beboeren. Vi anser os 
selv som ansvarlige for at skabe de 
allerbedste procesbetingelser for, 
at skrivningen foregår respektfuldt, 
anerkendende og undersøgende 
frem for tolkende, definerende, 
diagnosticerende osv. Et narrativ 
som ’personaleinddragelse’ kan så
ledes være med til at minde os om, 
at vi er en del af disse personers liv 
for en kort bemærkning, at vi bliver 
inviteret ind i deres liv for at hjælpe 
dem med deres projekter i livet, og 
at vores opgave derfor i højere grad 
har karakter af procesansvarlighed 
frem for normativitetsansvarlighed.

LITTERATUR
Carey, M. & Russel, S.: Externalising – Com
monly asked Questions, The International Journal 
of narrative Therapy and Community Work, no.1, 
www.dulwichcentre.com.au. 2002.

Epston, D. & White, M.: Experience, Contradic
tion, Narrative & Imagination. Dulwich Centre 
Publications. Adelaide. 1992.

Gergen, K.: Virkelighed og relationer.   
Dansk Psykologisk Forlag. København. 1997.

LundJacobsen, D. & Wermer, A.: Invitation til 
nysgerrighed – en systemisk tilgang i supervision, 
Fokus, vol. 29, p. 3649.Universitetsforlaget. 2001.

Morgan, A.: Beginning to Use a Narrative Ap
proach in Therapy, The International Journal of  
Narrative Therapy and Community Work, no.1, 
www.dulwichcentre.com.au. 2002.

West, R. W.: Conversations with Persons Dealing 
with Problems of Substance Use. The Internatio
nal Journal of Narrative Therapy and Community 
Work, no.1, www.dulwichcentre.com.au. 2003.

White, M. & Epston, D.: Narrative Means to  
Therapeutic Ends. W.W. Norton. New York. 1990.

White, M.: Challenging the Culture of Consump
tion: Rites of passage and communities of acknow
ledgement. www.dulwichcentre.com.au/newper
spectivesonaddiction.htm

White, M.: Narrative practice and the unpacking 
of identity conclusions. Gecko No.1. 2001.

NOTER
1    Vi bruger både ordet ’person’/ ’man’, når vi 

taler helt alment om metoderne, og ordet ’be
boer’ når vi taler om behandlingskonteksten 
på Udsigten, der som et sted og i en periode 
definerer personen som ’beboer’. Selvom der 
heri i sig selv ligger en pointe i ikke at bruge et 
stigmatiseringsvirkende ord som ’stofmisbru
ger’, er den dominerende pointe dog mere dén 
ikke på forhånd at definere en person, der ind
skrives til døgnbehandling, med behandlings
krævende, negativt ladede kategorier. Flere 
beboere medbringer dog forskellige historier 

om sig selv som ’stofmisbruger’ på forskel
lige måder: som en historie, man ’har skullet 
erkende’, eller som en kategori, man også er 
meget ’forskellig fra’. 

2  Maturana, en af systemtænkningens første 
tænkere mente, at ’man kan vanskeligt lære, 
udvikle eller ændre sig, hvis man føler sig 
negativt set, omtalt eller defineret. I stedet for 
at åbne for refleksion vil der snarere skabes 
et beredskab til forsvar’. Denne pointe er her 
gengivet af LundJacobsen, se litteraturliste. 

3    Ordet ’benægtelse’ kunne behandles på samme 
måde som ’manipulation’. Benægtelse og 
manipulation er nogle af de mest anvendte 
narrativer i narkobehandling og derfor sjove 
og effektfulde at skrive fra en anden vinkel. Et 
adjektiv som ’benægtende’ kan ligeledes være 
vanskeligt at ’få skrevet på sig’, fordi man let 
bekræfter historien om en selv som benæg
tende, hvis man ikke går med på behandlerens 
præmisser. Jo mere protest, jo mere bliver man 
skrevet ind i at være benægtende, og jo mere 
går ’indefra’perspektivet tabt om egne  må
ske sårbare  overvejelser i forhold til at være 
knyttet til stofferne.

4    At inspirere til at fortælle historierne indefra 
udelukker ikke, at man også kan inspirere til 
historier om, hvordan ens handlinger virker på 
andre. Det er i høj grad en systemisk pointe, at 
man skal kunne få øje på, hvordan man med 
sine handlinger virker på andre  og dermed er 
med til at sætte betingelserne for den andens 
handlemuligheder, som jo i de cirkulære sam
menhænge også er det, der virker negativt eller 
positivt tilbage på en selv.

5    ’Initiativer’ er et begreb, Michael White hyp
pigt bruger i forhold til det at udvikle historier 
om personen, som en der gør noget i sit liv 
frem for at være passiv. ’Initiativer’ bruges i 
sammenkobling med ’agency’. Ordet agency 
har her den betydning at koble en person til en 
bestemt handling, at en person i en tekst, for
tælling, historie bliver det handlende subjekt 
– eller sagt mere almindeligt: Bliver den person 
(agent), som foretager sig noget, gør noget. 
Hermed kan det eksempelvis blive lettere for 
en person at få øje på handlemuligheder i livet.

6    Minnesota/tolvtrinsbehandling har flere kend
te eksternaliserende metaforer, f.eks.’aben på 
skulderen’ og ’sygdommen’, som har hjulpet 
mange brugere af de anonyme fællesskaber 
NA og AA til netop at få øje på sig selv som 
noget andet og mere end stoffernes negative 
virke. ’Sygdommen’ bruges af nogle som me
tafor, mens den for andre er en sandhed, der 
enten er videnskabeligt bevist eller ’bevist’ i er
faringsmæssig forstand. Når ’fællesskabet’, in
stitutionen, eller tolvtrinsprogrammet har den 
dominerende definitionsret over problemet, 
går de narrative gevinster ved sygdomsmetafo
ren dog efter vores opfattelse tabt. 

7   Disse navne benævner nogle konstellationer 
af personer, som er sammen på nogle møder 
om at tale om de forskellige vanskeligheder, 
projekter, mål, udviklingsområder m.m., som 
beboeren har for og med sig selv. ’Trekløveret’ 
består således af en beboer, en pædagogisk 
medarbejder og en terapeutisk medarbejder. 
’Tokløveret’ består af en beboer og en pædago
gisk medarbejder. Terapien består af beboeren, 
en terapeutisk medarbejder (og evt. andre, bebo
eren måtte ønske at have med i disse samtaler).  
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AF JAKOB GROES

Indsatsen for socialt nødstedte i 
Danmark har de seneste år fået en 
ny og ganske dominerende medspil
ler: arbejdsmarkedet. At hjælpe klien
terne til at klare sig på arbejdsmar
kedet er blevet et mål for den sociale 
indsats. Uddannelse og beskæftigel

se ses som nødvendige stationer på 
vejen til ægte og langtidsholdbare 
forbedringer af tilværelsen.

Livet skal læres ude i livets skole, 
er den bærende tanke. Resocialise
ring sker i mødet med samfundets 
normale regler og almindelige bor
gere. På arbejdsmarkedet.

Ændringerne er kommet oppe

fra, og der er mere på vej. Socialre
formen fra 1998 var det første, dra
matiske brud med bistandsloven fra 
70’erne. Her afløste arbejdsmarke
det for første gang familien som den 
bærende struktur i løsningen af so
ciale problemer. Siden da er denne 
tankegang udmøntet og systemati
seret på utallige måder, som overalt 

dogmer

Otte dogmer om    
beskæftigelse og behandling

i misbrugsbehandlingen er beskæftigelsesperspektivet ofte stedbarn – og en række almindelige  
forestillinger er med til at skabe ambivalens for behandleren.
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Rådgivningscenter Indre (rCi) bor i en 
nedlagt chokoladefabrik på Nørrebro 
og er ét af Københavns Kommunes fire 
områdecentre for misbrugere. Centret 
har visitationsansvar for behandling af 
omkring 600 klienter fra Nørrebro, In-
dre by og Østerbro. Ca. 130 klienter er 
aktuelt i behandling hos RCI’s egne an-
satte – individuelt eller i gruppe. De øv-
rige klienter er visiteret til behandling på 
eksterne behandlingssteder (døgn- el-
ler ambulant behandling). RCI fungerer 
også som kommunalt socialcenter for 

sine brugere, der således modtager de-
res sociale ydelser herfra.  Der er ca. 30 
ansatte: Socialrådgivere og pædagoger 
samt læge, sygeplejerske og psykolog. 
Alle bidrager til beskæftigelsesindsat-
sen, som i dag er integreret i alle led af 
behandlingen: Visitation, udredning og 
afklaring, behandlingskontrakt, behand-
ling og evaluering. Behandlingen består 
i såvel individuel rådgivning som forskel-
lige gruppetilbud. Klienterne udskrives, 
når de enten er selvforsørgende eller 
overgår til anden behandling.

Milepæle i beskæftigelses-indsatsen :
1995: Socialpædagog John Bjerregaard 
bliver ny centerchef på RCI, hvor fri-
tidspædagog Lissi Rolandsen allerede 
er ansat. De to har tidligere arbejdet 
sammen i Kirkens Korshærs Ungdom-
scenter. Begge har en systemisk tilgang 
til behandling.
1996: Første udkast til et nyt værdi-
grundlag introduceres for centrets 
medarbejdere. Udkastet sætter for før-
ste gang beskæftigelses-perspektivet 
på dagsordenen med titlen: ’Brugerne 
tilbage til samfundet’.
2000: Der indføres årlige arbejdsmål 
for, hvor meget beskæftigelsen blandt 
klienterne skal øges.
2000-02: Forskningsprojekt vedrørende 
barrierer for beskæftigelse udføres v/ 
cand.scient.adm. Charlotte Fisker.
2002: RCI’s værdigrundlag revideres. 
Det tilføjes, at behandlingen aktivt 
skal støtte brugerne i at blive integre-
ret i samfundet gennem uddannelse 
og indslusning på arbejdsmarkedet.
2003: Lissi Rolandsen afslutter diplomud-
dannelse i vejledning og bliver centrets 
første uddannelses- og erhvervsvejleder.
2004: Brugerundersøgelse v/ psykolog 
Helge Børven viser markant tilfreds-
hed blandt brugere, der modtager 
arbejdsmarkedsstøtte.
2004-05: Behandler- og brugererfarin-
ger fra 10 års beskæftigelsesindsats 
indsamles til denne artikel v/ psykolog 
Jakob Groes.

Charlotte Fiskers forskningsrapport og et 
25-siders sammendrag af resultater fra RCI’s 
brugerundersøgelse kan rekvireres i elek-
tronisk form ved henvendelse til psykolog 
Helge Børven: Helge.Borven@faf.kk.dk

RCI på NøRRebRo

hVad laVer klienterne? RCi.  sep. 2004
Myter og realiteter: RCI’s beskæftigelsesstatistik afliver flere myter om misbrugere og be-
skæftigelse. Der er f.eks. flere metadonbrugere i ordinært arbejde end stoffri klienter. Kun 
hver fjerde klient i stoffri behandling er på passiv kontanthjælp, mens langt over halvdelen 
er i ordinært arbejde eller i revalidering. En væsentlig del af metadonbrugerne er på passiv 
kontanthjælp, mens de venter på at komme i anden form for behandling. 

John bjerregaard og Lissi rolandsen
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præger socialarbejderes dagligdag. 
Der udføres nu et omfattende ar
bejde med at vurdere sociale kli
enter, holde kontaktsamtaler, lave 
jobplaner, udføre matchninger og 
udfærdige ressourceprofiler.

Misbrugere findes ofte blandt de 
mest socialt udsatte af alle i samfun
det. Kroniske lidelser, tilbageven
dende krisetilstande og gentagne 
tilbagefald efter behandling hører til 
dagens orden. Alligevel har beskæf
tigelsesindsatsen på misbrugsområ
det indtil nu været halvhjertet. Kun 
få steder fungerer indslusning til 
arbejdsmarkedet som en integreret 
del af behandlingen fra start til slut. 

Som regel foregår behandling ét 
sted på ét tidspunkt. Beskæftigel
sesindsatsen andetsteds på et andet 
tidspunkt. Og det ser ikke ud til at 
blive anderledes. Med kommunal
reformen er der lagt op til en fuld
stændig adskillelse af beskæftigelse 
og misbrugsbehandling. Det ventes 
at ske i løbet af de kommende 34 år, 
når beskæftigelsesindsatsen samles i 
nye, kommunale jobcentre.

Desværre synes denne opsplit
ning at efterlade misbrugerne som 
de store tabere. Det viser erfarin
gerne fra et af de få steder, hvor der 
indtil nu gjort massive erfaringer 
med at integrere beskæftigelse tidligt 
i misbrugsbehandlingen. 

Rådgivningscenter Indre (RCI), 
der har ansvaret for behandlingen 
af ca. 600 misbrugere fra de køben
havnske bydele Nørrebro, Indre by 
og Østerbro, satte for ti år siden ind
slusning på arbejdsmarkedet i cen
trum for sin behandling. År for år 
har centret udviklet denne indsats, 
der er opnået markante resultater 
og erfaringerne er systematisk ble
vet indsamlet undervejs. 

Hvad er da resultatet af denne ind
sats?

For det første kommer flere kli
enter i gang med noget, når der er 
fokus på beskæftigelse fra behand
lingens start. Af samtlige klienter i 
RCI’s optageområde er 18% f.eks. 
i aktive foranstaltninger, mens dette 

kun gælder 11% af klienterne i kom
munens øvrige centre. Af de 130 kli
enter, som modtager deres behand
ling på selve centret, er hele 48% i 
gang med arbejde eller uddannelse. 
Overraskende mange  hver femte 
bruger  har endda sin hovedind
komst fra ordinært arbejde (se også 
diagram).

For det andet viser en brugerun
dersøgelse, at ingen klienter på RCI 
er mere tilfredse end netop dem, der 
modtager arbejdsmarkedsstøtte. Des
uden viser undersøgelsen, at denne 
gruppe føler sig bedre hørt og forstået 
end andre brugere (læs mere om un
dersøgelsen under dogme 3).

’Resultaterne kommer, fordi hele 
indsatsen omkring klienterne er sam
let ét sted og foregår i et tæt, dagligt 
samarbejde mellem alle rådgivere og 
behandlere, der har med klienten at 
gøre’, siger RCI’s erhvervs og ud
dannelsesvejleder Lissi Rolandsen.

’Hvis klienternes behov skulle 
imødekommes, skulle vi hellere ha
ve tre end én vejleder i erhverv og 
uddannelse’, siger centerchef John 
Bjerregaard.

Da jeg i løbet af tre måneder ind
samlede erfaringer til denne artikel, 
blev det tydeligt, at RCI har måttet 
overvinde betydelige forhindrin
ger, før resultaterne kunne høstes 
sammen med klienterne. Foruden 
strukturelle barrierer er der mange 
indarbejdede forestillinger, vaner 
og holdninger, som gør misbrugs
behandlere tøvende eller direkte 
afvisende overfor at tænke i beskæf
tigelse.

Med hjælp fra RCI’s medarbej
dere er otte sådanne tankemåder 
– otte dogmer eller myter  blevet 
identificeret. Hver af disse dogmer 
hænger sammen med forskellige, 
modsatrettede hensyn: De efter
lader hos behandleren en ambiva
lens, som gør det svært at komme 
videre. 

Her fortæller de to nøglemedar
bejdere fra RCI om deres erfaringer 
med at håndtere denne ambivalens. 
Fem klienter belyser desuden de 

mange dogmer og myter, når de 
her meddeler, hvordan de hver især 
kæmpede sig igennem fra svært mis
brug til uddannelse og arbejde.

Dogme 1:  Målet er stoffri-
hed. Ikke beskæftigelse.
Misbrugsbehandling og beskæfti
gelse har i mange år været adskilt 
af en usynlig mur i den kommunale 
struktur. Behandlingen ligger i am
terne. Beskæftigelsen ligger i kom
munerne. Da der ikke er direkte 
forbindelse mellem de beslutninger, 
der tages det ene og det andet sted, 
bliver det ganske kompliceret at in
tegrere indsatsen. 

Strukturen har da også skabt en 
mangeårig praksis, hvor amternes 
misbrugscentre altovervejende ar
bejder på at gøre klienterne stoffri. 
Derefter kan kommunerne hjælpe 
dem i arbejde eller uddannelse. 

For klientens behandlingsforløb 
efterlader denne arbejdsdeling et 
ulykkeligt dilemma:

På den ene side har det sociale sy
stem en arbejdsdeling, hvor forskel
lige instanser har forskellige opgaver. 
På den anden side hænger tingene tæt 
sammen for klienten. Meget tyder 
endda på, at jo tidligere og jo mere 
tydeligt perspektivet om fremtidig 
beskæftigelse tegner sig for klien
ten, desto større er chancerne for at 
gennemføre også stofbehandlingen 
med succes.

Brugerne tilbage til samfundet
Københavns kommune har i årtier 
fungeret som sit eget amt, så her er 
der ingen ’usynlig mur’ i struktu
ren. Men da John Bjerregaard kom 
til RCI i 1995, var centrets arbejde 
domineret af socialpædagogiske, 
klubprægede aktiviteter.

’Der var en masse teater, gipsma
sker og bongotrommer. Det ville jeg 
gerne væk fra. Hovedopgaven blev 
at flytte blikket ud i den virkelige 
verden’, fortæller John Bjerregaard.

På det tidspunkt var der ingen 
herhjemme, der tog sig af både be
handling og beskæftigelse, så cen
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tret var henvist til at gøre sine egne 
erfaringer fra grunden. Første skridt 
blev snart efter taget med udkastet 
til et nyt værdigrundlag under over
skriften ’Brugerne tilbage til sam
fundet’. John Bjerregaard:

’Målsætningen var vigtig. Både 
for klienter og medarbejdere. Vi 
har alle sammen brug for et klart 
billede af, hvor vi er på vej hen. I 
behandlingsmiljøet dengang var 
det nærmest kættersk tale, men vi 
havde altså en overbevisning om, at 
uddannelse og/eller arbejde er væ
sentligt, hvis man skal integreres i 
samfundet. Jeg vil endda gå så langt 
som til at sige: det væsentligste led.’

Integration gennem uddannelse 
og beskæftigelse er senere indskre
vet som en del af RCI’s værdigrund
lag. Det er sket for at gøre op med 
den forestilling, at stoffrihed eller 
bedre livskvalitet er målsætning nok 
for medarbejdernes indsats.

’Det er ikke sikkert, det er særlig 
godt at blive stoffri, hvis man stadig 
sidder alene hjemme og kukkelurer 
i sin lille lejlighed hele dagen’, siger 
John Bjerregaard.

Kommunerne er generelt begyndt 
at interessere sig langt mere for de 
borgere, der er på kontanthjælp i 
lange perioder uden at lave noget. 
Indsatsen for denne gruppe bliver 
formentlig endnu større, når kom
munerne og Arbejdsformidlingen 
smelter sammen som følge af kom
munalreformen. 

’Udviklingen går hele tiden i retning 
af at gøre arbejdet mere organiseret og 
integreret. Det tvinger sagsbehandlere 
til at være mere fokuserede på beskæf
tigelse. Og det gør det lettere og mere 
legitimt for andre at arbejde på den 
måde, som vi allerede gør.’

Ulykkeligvis betyder det samtidig, 
at indsatsen endnu en gang adskilles 
fra misbrugsbehandlingen. Den sam
les i nye, kommunale jobcentre. Lissi 
Rolandsen:

’Det er rigtig synd for misbruger
ne. Alle vore erfaringer siger, at den 
integrerede indsats støtter klienterne 
bedst. Resultaterne kommer, når 

der en sammenhæng og kontinui
tet – både i de kontaktpersoner og 
i de holdninger, klienten møder på 
sin lange og svære vej fra allerførste 
visitationssamtale og videre til en ny 
tilværelse.’   

det har rCi lært: Indsatsen for stof
frihed og beskæftigelse lykkes bedst, 
hvis den tilrettelægges integreret og 
udvikler sig håndihånd.

Dogme 2: Klienter skal 
behandles. Ikke beskæftiges.
Hvad skal klienter lære for at leve 
et andet liv? Hvor lærer de det? Og 
af hvem? Risikerer vi som behand
lere at forsinke klienten i vigtige 
læreprocesser, fordi vi overvurderer 
betydningen af samtalebehandling? 
Bag disse problemstillinger er der 
en ambivalens, som kan gøre det 
svært at træffe de rette valg:  

På den ene side er vi behandlere. 
Essensen af vores faglighed og iden
titet er at tilbyde behandling. Det 
gør vi ofte gennem samtale om kli
entens problemer. På den anden side 
kan det virke direkte demotiverende 
at snakke for meget om problemer, 
og vi må erkende, at nogle af de al
lervigtigste læreprocesser foregår 
helt andre steder.

Behandlingskultur og overbehandling
’Vi er alle sammen er del af en be
stemt behandlingskultur’, siger 
RCIchef John Bjerregaard: ’Vi har 
uddannet os til at kunne samtale. 
Mange af os har endda taget tera
peutiske kurser, som brugerne så 
bliver udsat for. Men desværre viser 
erfaringen, at behandlingskulturen 
ofte efterlader nogle alvorlige, ulø
ste problemer for klienten, hvis den 
står alene.’

For det første er der en risiko for 
overbehandling, altså at klienten 
bliver hængende i behandling for 
længe. John Bjerregaard: ’Der kan 
blive brugt for lang tid på at gøre 
klienten klar til overhovedet at gå 
ud i samfundet. Forberedelserne 
handler som regel om indsigt i egen 
adfærd og misbrugsmønstre og om 

bearbejdning af problemer i opvæk
sten. Oftest sker det gennem indivi
duelle samtaler eller i gruppe. Men 
desværre ’knækker filmen’ mange 
gange, endnu inden klienten kom
mer igennem alt dette. Så skal der 
begyndes helt forfra på et senere 
tidspunkt.’ 

For det andet fører samtalebe
handling nemt til en klientgørelse og 
stigmatisering [brændemærkning, 
red.] af brugerne. John Bjerregaard: 
’Brugerne udvikler en fortælling om 
sig selv, som mest handler om alle 
deres egne fejl og mangler. Det kan 
blive svært at få øje på andet end lige 
det, der skal rettes op på.’ 

Et tidligt fokus på klientens ar
bejdsfunktion og fremtidige livsmu
ligheder modvirker overbehandling 
og klientgørelse, lyder John Bjer
regaards erfaring. ’Klientens op
mærksomhed retter sig hurtigere 
mod noget, der er mere relevant for 
den senere tilværelse end lige netop 
det, der ikke er godt.’ 

Ud af ingenmandsland
Hvad er det vigtigste, som klienterne 
kun kan lære ude i samfundet? Bru
gerne selv fremhæver sociale kom
petencer. Hertil kommer en bedre 
selvopfattelse gennem succesople
velser opnået sammen med almin
delige mennesker. Og desuden nye 
erfaringer af at betyde noget og have 
et ansvar.

 Henrik K. beskriver, hvordan 
en teknikeruddannelse rykkede 
ham ud af et socialt ingenmands
land: ’Jeg kunne ikke holde ud at 
være i misbrugsmiljøet, for jeg følte 
mig bedre og klogere end de andre 
idioter. Jeg havde det lige så svært 
blandt almindelige mennesker, for 
inderst inde skammede jeg mig og 
følte mig som et dårligere menne
ske end dem. Men gradvis gik det 
fremad, og mit sidste år på skolen 
var fantastisk. Der kunne jeg bare 
være der, bare være mig. Uden at 
skulle bevise noget hele tiden, uden 
at behøve at blære mig.’

’Det var, som om jeg brød igen
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nem en barriere efter 15 år i be
handling’, fortæller Finn T. ’For 
første gang i mit liv fik jeg normale 
mennesker som venner, og jeg op
levede min anden ungdom som 36
årig. Jeg har aldrig før haft så gode 
succes’er i mit liv. Det vigtigste jeg 
lærte, var ansvar. Hvis ens kolleger 
brænder én af, går det ud over mig. 
Og omvendt. Den erfaring gør en 
stor forskel de morgener, man har 
lyst til at blive hjemme.’

For Patricio P. er et job i dag vigti
gere end et sted at bo: ’Uden arbejde 
er jeg i risiko for tilbagefald hele ti
den, jeg er i ubalance og hænger ikke 
fast noget sted. Jobbet giver tryghed 
og penge, men det fylder også hullet 
ud efter familien og de mange, tabte 
venner  både dem på stoffer og de 
andre. På arbejdet møder jeg men
nesker fra en helt anden verden end 
dem, jeg ellers har ødelagt hele mit 
liv sammen med. Kammerater, som 
man kan snakke ordentligt med og 
spørge til råds.’

’På universitetet er der rigtig 
mange sociale ting at lære’, fortæl
ler Tyge J. ’For mig handler det især 
om håndtering af følelser og stress. 
Kontakten til de andre studerende 
har været meget konfronterende, 
fordi det bliver så tydeligt, hvad jeg 
har budt mig selv. Det prøver jeg at 
acceptere og tilgive mig selv, og så 
modner det lidt efter lidt. Når jeg får 
mere erfaring med andre mennesker, 
med at passe nogle ting og bygge en 
almindelig hverdag op, får jeg også 
en mere klar idé om mig selv, hvad 
jeg kan, og hvad jeg står for.’

det har rCi lært: Allerede ved den 
første visitation til behandling gø
res der overvejelser om fremtidig 
beskæftigelse. Første kontakt til 
erhvervsvejleder tilbydes allerede i 
første behandlingsfase (døgn eller 
anden behandling).

Dogme 3: Misbrugere er 
ikke motiverede til beskæftigelse.
Motivation er kernen i enhver be

handling. Hvad er det, der får kli
enten til at forandre sit liv? Er be
skæftigelse en motiverende eller 
demotiverende faktor for klienten? 
Set fra behandlerens side kan virke
ligheden være modsætningsfyldt:

På den ene side er kan det ople
ves som en rigelig stor opgave blot 
at tænke frem mod stoffrihed. Yder
ligere forventninger om beskæfti
gelse kan føles uoverkommeligt. På 
den anden side viser erfaringen, at 
udsigten til beskæftigelse og selv
forsørgelse ofte indeholder så stærk 
og positiv motivation, at det udløser 
lyst og vilje til forandring. Klientens 
vej mod stoffrihed bliver lettere.

Identitet, interesser og penge
’Der er tre store gevinster forbun
det med beskæftigelse: Identitet, 
personlige interesser og penge. Her 
er der tre gulerødder, som viser sig 
at kunne motivere mange klienter, 
så her gælder det om at tage fat’ , 
fortæller Lissi Rolandsen:

’Identitet snakker vi meget om. 
For klienten handler det om at kun
ne se sig selv i spejlet og om at blive 
frigjort fra det sociale system. At in
gen længere skal blande sig i, hvad 
klienten laver, og hvordan klienten 
bruger sine penge. Påvirkningen fra 
Minnesotabehandlingens 12trins
miljø er en kæmpe fordel her, fordi 
der allerede herfra er en massiv for
ventning om, at man skal blive en 
produktiv borger, yde noget til sam
fundet og tage ansvar.’

’Interesser handler vejlednings
mæssigt om at give klienten mulig
hed for at beskæftige sig med noget, 
som klienten selv har lyst til og synes 
er meningsfuldt. Klientens ønsker og 
muligheder skal matches på en eller 
anden måde. Her spiller vejlederens 
kreativitet og detailkendskab til ar
bejdsmarkedet en meget stor rolle.’

’Penge kan være en afgørende 
drivkraft både på kort og langt sigt. 
Der er på kort sigt penge at hente 
for klienten ved at blive revalideret 
og uddanne sig i stedet for at være 
på kontanthjælp. På RCI revalide
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rer vi væsentligt flere end i centrene 
omkring os. På langt sigt giver ud
dannelse desuden bedre forudsæt
ninger for at blive selvforsørgende. 
Klienten får en ballast og nogle 
kvalifikationer, som er meget mere 
værd end ren aktivering.’ 

’Efter mange års misbrug slæber 
klienterne ofte rundt på store gælds
poster. På RCI er det en vigtig del af 
arbejdet at hjælpe klienterne med at 
få saneret gamle udeståender. Det kan 
f.eks. ske ved at hjælpe klienterne med 
at kontakte deres kreditorer og foreslå 
en realistisk løsning’, fortæller Lissi 
Rolandsen:

’Det er ikke sjovt at tjene penge, 
hvis man så skal til at betale af på en
deløs, gammel gæld.’ 

’Nogen er glade for mit bidrag’
Brugernes erfaringer bekræfter, 
hvor meget den sociale identitet be
tyder som motiverende kraft. 

’Det er en god følelse at have 
ydet noget for sine penge, at vide at 
nogle andre var glade for mit bidrag. 
Så har jeg det godt’, siger Jørgen E. 
’Det bedste ved at få en rigtig løn 
er at blive et produktivt medlem af 
dette samfund. Ikke være en social 
klient. På et tidspunkt var alt, hvad 
jeg havde derhjemme, stjålet. Nu 
har jeg købt en sofa, en cykel og et 
fladskærmsfjernsyn. Jeg er ved at fø
le mig som den bedre middelklasse. 
Sådan har jeg det.’

Motivationen til at overkomme 
det umulige kommer først, når der 
virkelig er noget at miste, fortæl
ler Finn. T.: ’Min største frygt var 
at smide det hele væk. Kampen 
har hele tiden handlet om ikke at 
tage de nemme løsninger. Da jeg 
startede på erhvervsskolen, var jeg 
stadig i døgnbehandling. Jeg havde 
30 km’s transport hver vej, der var 
otte timers undervisning og lektie
læsning og pligter derhjemme. Det 
var hårdt, men jeg havde en følelse 
af at være kommet på rette hylde og 
fik mange succesoplevelser. At lære 
at skære en ko op og at kunne følge 
med de erfarnes tempo efter tre må

neder for eksempel.’ 
At finde en dybere mening med 

at skulle gøre det, der er allermest 
svært, var også den store udfordring 
for Tyge J.: ’Det motiverende ved at 
få vejledning hos Lissi var for mig, 
at jeg kunne komme til at gøre noget 
meningsfuldt. Inden vejledningen 
var jeg desperat gået i gang med at 
søge jobs, f.eks. på en sandwichbar. 
Men dengang kunne jeg slet ikke for
holde mig til fremtiden på egen hånd. 
Jeg kendte ikke mine muligheder. At 
starte på universitetet har været min 
sværeste periode nogensinde, men 
også den bedste periode, hvor der er 
sket mest, og hvor det virkelig rykker. 
Livet skal give mening. Så er det ok, 
at det er hårdt, eller at det hele sejler. 
Det værste er tomhed, meningsløs
hed og ensomhed.’ 

 For Henrik K. var alle motive
rende faktorer i spil  lysten til er
hvervelse af ny viden, ny identitet og 
flere penge. Det førte til en tekniker
eksamen: ’Selve processen med at 
uddanne sig var det fede for mig. Jeg 
har også altid været tiltrukket af det 
akademiske miljø. Og så var det fedt 
at have 1.500 kr. mere om måneden, 
fordi jeg var på revalidering.’

det har rCi lært: Brug mange kræf
ter på at afdække klientens indivi
duelle motivation. Investér i klien
ten og styrk motivationen gennem 
revalidering. Hjælp klienten med at 
få saneret gammel gæld.

Dogme 4: Stoffrihed først. 
Beskæftigelse bagefter.
Hvornår i et behandlingsforløb er 
det første gang relevant at begynde 
at tænke på fremtidig beskæftigelse? 
Den almindelige opfattelse af tingenes 
rækkefølge indeholder en konflikt:

På den ene side er det mere over
skueligt og mindre skræmmende 
 både for klient og behandler – at 
tage én ting ad gangen. Stoffrihed 
først. På den anden side skaber det 
retning og bevægelse for klienten at 
få et videre livsperspektiv ind i be
handlingen så tidligt og tydeligt som 
muligt.

Første skridt væk fra sikkerhedsnettet
RCI’s erfaringer bekræfter, at be
skæftigelse er en udfordring med 
to ansigter. Der er både en skræm
mende og en motiverende side. Det 
er denne dobbelthed, som det er 
behandlerens udfordring at komme 
i møde for at skabe bevægelse. Lissi 
Rolandsen:

’Klientens vej til at tage ansvar 
er ikke nem. Det kan virke enormt 
skræmmende at skulle tage dette 
første skridt væk fra det kendte sik
kerhedsnet. Det handler for vejle
deren om at åbne perspektivet så 
tidligt som muligt uden derved at 
forlange for meget. Beskæftigelse 
handler ikke nødvendigvis om 37 
timer om ugen. Måske skal klienten 
starte med to timers frivilligt arbej
de og så se, hvordan det går.’

’Når klienten tager sine første, for
sigtige skridt, gælder det for vejlede
ren om at stå klar med mange forskel
lige støttefunktioner i samme øjeblik, 
klienten har brug for dem’, tilføjer 
Lissi Rolandsen. Det kan være med 
hjælp til informationssøgning, job
søgning, revalidering, fysiske hjæl
pemidler, kontakt til arbejdsformid
ling, beskæftigelsesleverandører eller 
arbejdsgivere. For metadonbrugere 
gælder det specielt, at udleveringen 
tilrettelægges på en måde, som ikke 
belaster dem unødigt.

’Fordelen ved at samle indsatsen ét 
sted og opnå en stabil kontakt er bl.a., 
at vi bliver i stand til at reagere hurtigt. 
Også hvis der sker tilbagefald.’

At udskyde perspektivet om 
fremtidig selvforsørgelse, indtil kli
enten er stoffri, kan derimod være 
at svigte klienten: ’Behandlingen 
risikerer at forsinke klientens reso
cialisering’, siger John Bjerregaard: 
’Det viser sig også i praksis, at det 
har en god effekt for behandlingen, 
hvis brugerne som minimum ved, 
hvad de skal i gang med af skole el
ler projekt bagefter.’

Masser af tilbagefald undervejs
Med en enkelt undtagelse har alle 
de brugere, der er blevet interviewet 
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til denne artikel, oplevet et eller ad
skillige alvorlige tilbagefald på deres 
vej fra misbrug til arbejdsmarked. 
Det ser imidlertid ud til at være en 
støtte for klienterne gennem ned
ture og afbrydelser, hvis de allerede 
er i gang, hvis de allerede har opnået 
de første sejre og hvis de har et klart 
mål forude. 

’Uden min uddannelse var jeg 
død i dag, for så havde jeg ikke haft 
det at sigte henimod’, fastslår Hen-
rik K. Ligesom de øvrige beskriver 
han rådgivningscentrets rolle som 
tvedelt. Centret fungerer både som 

en tryg base og som en aktiv hjælp 
til at genvinde overblik og struktur i 
en kritisk fase:

’RCI har været der hele vejen 
med en tilpas balance mellem flek
sibilitet og krav. Der var ikke frit valg 
på alle hylder, men de hjalp med at 
holde sporet, og de lyttede til alt mit 
pladder. Uden at stille for mange 
af de spørgsmålstegn, som kunne 
få min stolthed til at sætte en kæp 
i hjulet.’ 

Finn T. bekræfter dette billede: 
’RCI var vedholdende, selv når jeg 
var en ’painintheass’. De viste 

mig tillid gennem hele min læretid, 
og de havde altid tid til mig. Den 
støtte understregede for mig, at jeg 
var på rette vej.’

Jørgen E. peger på betydningen af 
at være forankret i en stabil relation 
til sin rådgiver, når de svære skridt 
skal tages: ’Tryghed betyder utro
lig meget, og det tager lang tid for 
mig at bygge den op. Hvis jeg havde 
fået ny rådgiver hvert halve år, var 
jeg aldrig nået så langt. Tryghed er 
at kunne stole på sin rådgiver. At 
kunne regne med, at når hun siger 
noget, så ved hun bedst. At vide, at 
hun vil gøre sit bedste, også selv om 
hun ikke er enig med mig.’

Betydningen af at blive hørt og 
set, beskriver Jørgen E. således: ’Det 
var uvurderligt for mig, at jeg kunne 
sende en mail til hende og få en re
spons. At når jeg følte, jeg var parat 
til at tage det næste skridt og betro
ede mig til hende, så skete der også 
noget.’

Også for Tyge J. var det trygheden 
i at blive set og forstået, der gav ham 
modet til at overskride sin frygt for 
nye nederlag: ’Jeg vidste, det skul
le gå stille og roligt, ellers ville jeg 
knække sammen. Trygheden lå i, 
at nogen så mig, ville forstå mig og 
lægge sådan en plan sammen med 
mig. En fornuftig plan, som jeg kun
ne have tillid til, fordi jeg stolede på, 
at vejlederen kendte mulighederne 
og sagde tingene, som de var. En 
stabil kontakt er også meget vigtig. 
Jeg har brug for den trygge base, 
når jeg skal prøve noget nyt, som jeg 
ikke ved noget om. En vished om, at 
hvis det hele brænder på, så skal vi 
nok finde på noget. At jeg bare kan 
ringe og komme op og snakke.’ 

det har rCi lært: Tænk behand
lingen som en helhed af mange 
små skridt på vejen mod en succes. 
Betragt behandlingsstedet som en 
sikker base, hvor klienten kan søge 
tryghed i en verden under foran
dring. Vær klar med mange støtte
funktioner, i samme øjeblik det er 
relevant.
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Dogme 5: Behandleren 
skal beskytte klienten mod krav om 
beskæftigelse.
Behandlere beskriver ofte en ube
hagelig følelse af at være i klemme 
mellem systemet og klienten. Ambi
valensen kan beskrives således:

På den ene side er det behandle
rens opgave at passe på klienten og 
være klientens ’forsvarer’, herunder 
at beskytte klienten mod overdrevne 
krav fra systemet i form af forvalt
ning og politikere. På den anden side 
er det også behandlerens opgave at 
hjælpe klienten til faktisk at møde 
samfundet og lære dets forskellige 
krav at kende.

Klienterne oplever det ikke sådan
Det er nærliggende at belyse denne 
konflikt ved at spørge brugerne selv: 
Hvad siger de? Oplever de at blive 
presset til beskæftigelse mod deres 
vilje? Det foreligger der nu doku
menteret viden om. 

Efter næsten ti år med målrettet 
og intensivt fokus på beskæftigelse 
gennemførte RCI i august 2004 
en brugerundersøgelse blandt sine 
indskrevne klienter. I alt 102 bruge
re – 64 % af alle aktuelt indskrevne 
– udfyldte et spørgeskema udformet 
af centrets psykolog, Helge Børven. 
Langt størstedelen benyttede end
videre en mulighed for frit at for
mulere deres personlige behov og 
ønsker.

Resultaterne er på flere områder 
bemærkelsesværdige, ikke mindst 
når det gælder beskæftigelsesind
satsen sammenlignet med centrets 
øvrige behandlingstilbud.

For det første er ingen gruppe 
mere tilfreds med RCI’s behandling 
under ét end netop de ca. 13 % af 
klienterne, der på undersøgelsestids
punktet modtog arbejdsmarkeds
støtte. På en skala fra 0 til 10 (hvor 
5 er ’ok’), var der i denne gruppe en 
generel tilfredshed på 8,0. For alle 
centrets behandlingstilbud var til
fredsheden i gennemsnit kun 6,7.

For det andet er der i denne grup
pe ikke én eneste bruger, der samlet 

set var utilfreds med deres behand
ling. Undersøgelsen viste, at for alle 
behandlingstilbud under ét var knap 
hver femte klient utilfreds (angivet 
med en karakter på 4 eller derunder 
på en skala til 10). For alle andre 
behandlingstilbud end arbejdsmar
kedsstøtte var der nogenlunde lige 
mange utilfredse brugere. Beskæfti
gelsesområdet var altså en markant 
undtagelse med nul utilfredse.

For det tredje viste de frit formu
lerede svar fra alle centrets brugere 
et stort behov for at blive hørt og 
for at få flere samtaler på centret. 
Næsten hver femte bruger berørte 
et af disse behov, da de frit kunne 
udtrykke deres ønsker. Dog med én 
tankevækkende undtagelse: Ingen 
brugere, der modtog arbejdsmar
kedsstøtte, gav udtryk for et tilsva
rende behov. Resultatet tyder på, at 
klienter på vej til uddannelse eller 
arbejde faktisk føler deres behov 
imødekommet eller har mindre be
hov for netop samtalebehandling.

Samlet set giver brugernes egne 
tilbagemeldinger altså ingen støtte 
til det synspunkt, at en aktiv og 
pågående beskæftigelsesindsats af 
brugerne opfattes som tvang eller 
et pres oppefra. I hvert fald ikke på 
RCI. Tværtimod er den generelle 
tilfredshed højere end blandt bruge
re af alle andre tilbud. I modsætning 
til alle andre brugere er der desuden 
ingen utilfredse.

’Man kan ikke gå og gemme sig’
At orientere sig mod beskæftigelse 
handler om ikke at gøre, som man 
plejer: isolere sig og vælge det vel
kendte. ’Man må ikke gå og gemme 
sig, ’siger Finn T.

Han støttes i dette synspunkt af 
Patricio P.: ’Da jeg blev arbejdsløs, 
skubbede arbejdsformidlingen til 
mig og sendte mig på et kursus hver 
dag. Dengang opfattede jeg kun, at 
det gjorde de altså. Nu kan jeg se 
hvorfor – og hvad man får ud af det. 
Det hjalp mig med at finde et job, 
for ellers var jeg ikke kommet så 
hurtigt i gang. Det er bare spild af 

tid at vente.’
For Henrik K. var det sværeste at 

overvinde ’falsk stolthed’ og erken
de sit eget behov for støtte: ’Jeg fik 
øjnene op for, at jeg kunne få hjælp 
uden at føle mig nedgjort. Uden 
at nogen andre dermed var meget 
bedre end mig.’

det har rCi lært: Brugere, der får 
arbejdsmarkedsstøtte, er mere til
fredse end andre brugere.

Dogme 6: Misbrugere er 
urealistiske. Alle vil være behandlere. 
Det er et velkendt træk ved nyligt 
stoffri klienter, at de gerne vil bruge 
deres misbrugserfaringer til selv at 
hjælpe andre misbrugere. Det er 
dog langt fra altid nogen sikker vej 
til beskæftigelse. Men er klienter
nes ønsker da en forhindring for at 
gå videre? Spørgsmålet peger på en 
ambivalens:

På den ene side er det behand
lerens opgave at styrke klientens 
motivation ved at hjælpe denne til 
at virkeliggøre sine drømme og øn
sker. På den anden side er det også 
behandlerens opgave at rådgive kli
enten, så vedkommende ikke lider 
nye nederlag med urealistiske eller 
helt udsigtsløse forestillinger om 
fremtidigt arbejde.

Tidlig kontakt gør det lettere
Lissi Rolandsen bekræfter billedet 
af den netop afvænnede misbruger: 
’De allerfleste har lyst til at være ’no
getmedmennesker’. Det vil typisk 
sige ’addiction councellor’, klubpæ
dagog eller psykoterapeut.’

Hvis ønskerne ikke er realistiske 
for klienten, gælder det om at finde 
en anden kurs. Det viser sig at være 
en fordel at tage hul på overvejelser
ne allerede i løbet af første behand
lingsforløb. Jo før, desto bedre, lyder 
Lissi Rolandsens erfaring:

’Hvis emnet tages op allerede i 
løbet af f.eks. døgnbehandlingen, 
er det lettere at åbne for flere al
ternativer. Samtidig får klienten en 
opfattelse af at blive taget alvorligt, 
når vejleder og sagsbehandler tidligt 
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i forløbet lægger vægt bag og bruger 
ressourcer til at finde frem til det 
rigtige.’  

Klientens ønsker og muligheder 
forenes bedst ved at hjælpe klienten 
med at afklare sin motivation (som 
beskrevet under dogme 3) og ud
vikle sine kompetencer (beskrevet 
under dogme 4). Det kan være af 
særlig værdi for klienten, hvis over
vejelserne understøttes af kontakt 
til en vejleder med detaljeret kend
skab til såvel misbrugsområdet som 
arbejdsmarkedets muligheder (be
skrevet under dogme 7). At have en 
sådan specialist tilknyttet behand
lingen muliggør værdifuld deling af 
viden og gradvis opkvalificering af 
rådgivningen også fra andre medar
bejdere.

’Når man lige er blevet clean, vil man 
gerne redde hele verden’
Henrik K.: ’Straks jeg var blevet 
clean, ville jeg til at behandle men
nesker, men så kom Lissi ind i bil
ledet. Vi snakkede 23 gange om 
fordele og ulemper ved forskellige 
muligheder og fandt frem til, at jeg 
hellere skulle afslutte sidste semester 
på  den teknikeruddannelse, som jeg 
allerede  næsten var færdig med. Jeg 
manglede et lille år af uddannelsen, 
men efter jeg var blevet clean var jeg 

blevet totalt eksamensangst, og jeg 
brød mig heller ikke meget om at 
skulle se lærerne i øjnene igen. Det 
faldt på plads, da jeg fik hjælp til lige 
at tænke mig om.’

Jørgen E.: ’Allerede da jeg var un
der afgiftning, så jeg mig selv som 
kommende behandlingschef på 
Rådgivningscentret. Jeg ville også 
være alkolog, ’addiction councel
lor’, pædagog eller dyresygeplejer
ske. Men jeg er glad for, at jeg ikke 
er gået i gang med noget af det. Det 
lyder smart at sige, når man er i 
behandling. Man er så følsom, når 
man lige er blevet clean, vil så gerne 
redde hele verden og alle de stakkels 
mennesker. Men jeg egner mig ikke 
til den slags. Jeg har svært nok ved at 
tackle mig selv, så hvordan skal jeg 
så tackle 30 andre mennesker?’

Tyge J.: ’Min største interesse var 
at komme til at forstå den menne
skelige bevidsthed, og hvordan vi 
som mennesker opfatter og forstår 
omgivelserne. Seminariet ville være 
den lette løsning med lidt af det 
spændende, men jeg drømte om 
at læse antropologi, sociologi el
ler psykologi. Første skridt var helt 
forsigtigt et PCkørekort. Det gik 
fornuftigt. Jeg kunne godt. Derefter 
et semester på friluftslinjen på en 
daghøjskole, hvor jeg fik prøvet mig 

selv af i trygge rammer og fik en hel 
masse sejre samt et mere realistisk 
syn på egne kompetencer. Så var jeg 
klar til antropologi.’ 

det har rci lÆrt: Kompetent råd
givning understøttes af detaljeret 
kendskab til lovgivning og arbejds
marked. En egentlig erhvervsvejle
der opkvalificerer processen og bi
drager til spredning af vigtig viden 
til øvrige medarbejdere. 

Dogme 7: Ingen vil ansætte 
misbrugere.
Er det i virkeligheden en illusion at 
se tidligere misbrugere fungere på 
arbejdsmarkedet? En sådan tvivl 
trækker ned i behandlerens moti
vation for at gøre en særlig indsats. 
Ambivalensen er:

 På den ene side har behandleren 
en opgave med at motivere klienten 
til at søge fremtidig beskæftigelse. 
På den anden side tvivler behandleren 
inderst inde på, at der findes en ar
bejdsgiver, der vil ansætte klienten.

To slags arbejdsgivere
’Der er to slags arbejdsgivere’, siger 
Lissi Rolandsen om denne ambiva
lens. ’Dem, som ikke synes, de har et 
socialt ansvar. Og så de andre. Den 
første kategori vil næppe være po
sitive over for misbrugere. For den 
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anden kategori kan det være ander
ledes. Hvis først der er skabt en åb
ning til en af dem, betyder det ikke 
så meget med hverken metadon el
ler straffeattest.’

Opgaven er altså at finde netop 
en virksomhed med netop én per
son, som lige tænker, at det kunne 
være en god idé at prøve. 

’Min metode er at åbne munden 
dér, hvor jeg befinder mig – privat, på 
arbejdspladsen eller rundt omkring på 
institutioner: Er der nogen, der kender 
én? Hører jeg om nogle, ringer jeg til 
dem – og kan de, så kan de. Uden at 
spørge, finder man ikke ud af det.’

Er der først skabt en kontakt, 
gælder det endvidere om at holde 
kontakten ved lige og følge op på, 
hvordan det går.  For arbejdsgiveren 
er der flere motiverende ordninger, 
som kan gøre en misbruger til en 
ganske attraktiv arbejdskraft. Ord
ningen om privat løntilskud redu
cerer lønudgiften. Uddannelse på 
revalidering giver mulighed for en 
gratis eller delvist gratis lærling. Og 
så er der mulighed for praktik eller 
forrevalidering, hvor klienten også 
er gratis for virksomheden.

Åbenhed: Før, efter - eller slet ikke?
Hvor meget skal arbejdsgiveren og 
kollegerne vide? Og hvornår? Før 
ansættelse, efter  eller slet ikke? 
Brugerne, der er interviewet her, 
har valgt forskellige løsninger på 
spørgsmålet om åbenhed.

’Da jeg skulle til min første sam
tale om mit nuværende job i et in
geniørfirma, havde personalechefen 
på forhånd fået at vide, at jeg havde 
været misbruger. Men han vidste 
ikke noget om, at jeg havde været 
kriminel og havde masser af fæng
selsdomme’, fortæller Jørgen E. 

’På vej derop sammen med Lissi 
aftalte vi så, at jeg skulle at lægge alle 
kort på bordet med det samme. Og 
det ødelagde heller ikke noget. Han 
lagde meget mere vægt på, at jeg 
havde været talsmand i fængslet, og 
at jeg havde erfaring som arbejds
mand på en anden fabrik.’

Finn T.’s mester fik ham gratis i 
to et halvt år som lærling på revali
dering, og allerede mens han var på 
erhvervsskole, fik han tilbud fra fire 
arbejdsgivere, som ville have ham: 
’Man får altid mange spørgsmål, 
når man er på revalidering. Alle vil 

vide hvorfor. Jeg valgte at være åben 
om min fortid, og den første og an
den gang var det svært. Så blev det 
nemmere. Ni ud af ti svarer, at det 
er godt gået.’

 For Patricio P., der er på me
tadon, har beslutningen været at 
holde sin misbrugshistorie for sig 
selv. Hverken arbejdsgiver eller kol
leger ved noget om det: ’Jeg har ikke 
fortalt om hverken mit tidligere 
misbrug eller min metadon til no
gen. DSB er en stor organisation, og 
man ved aldrig, om nogen fortæller 
det videre. Risikoen er simpelthen 
for stor. Desuden virker metadonen 
jo og giver mig den ro, jeg behøver. 
Jeg tænker ikke længere på at skulle 
skaffe piller eller stoffer hele tiden.’

det har rCi lært: Åbn munden. 
Hold tæt kontakt til arbejdspladser
ne, når der er skabt kontakt. Brug de 
motiverende tilskudsordninger. Tal 
åbent med klienten om, hvordan og 
hvornår arbejdspladsen skal kende 
til fortiden.

Dogme 8: Giv medarbej-
derne arbejdsro og frihed, så kommer 
resultaterne.

Mistede alt på et år
Patricio P., 38 år. Misbrug af bl.a. 
kokain startede for ca. 15 år siden, 
da han arbejdede i restaurations-
miljø med mange stoffer. I løbet af 
kun et år brød tilværelsen sammen, 
og han mistede ægteskab, stor lej-
lighed, bil og al opsparing i banken. 
Kom i metadonbehandling i 1997 og 
passede derefter fuldtidsjob som 
lagerarbejder i to år. Da jobbet blev 
nedlagt på grund af rationaliserin-
ger, fik han tilbagefald, men klare-
de selv at leve som stoffri i et par år. 
Fik derefter nyt tilbagefald og har 
siden 2003 igen været i metadon-
behandling. Har nu fuldtidsarbejde 
hos DSB.

Misbruget var ekstreMt
Tyge J., 27 år. Misbrug startede med 
hash som 14-årig. Siden da omfat-
tende forbrug af feststoffer og LSD. 
De senere år også benzodiazepiner, 
morfinpræparater, heroin og koka-
in. Smuglede og handlede med pil-
ler fra Sverige, men undgik at blive 
dømt for andet end besiddelse. Alle 
relationer til andre mennesker var 
ødelagte, da han for to år siden 
kom i behandling. Efter døgn- og 
dagbehandling tog han PC-kørekort 
og var et halvt år på daghøjskole. 
Begyndte sidste år at læse på uni-
versitetet, hvor første semesterop-
gave blev bestået med karakteren 
9.

Otte år i fængsel
Henrik K., 41 år. Omfattende misbrug 
af kokain, heroin og benzodiazepi-
ner påbegyndt for 18 år siden. Har 
siddet i alt otte år i fængsel og kom 
første gang i behandling 1993. Har 
trods mange tilbagefald undervejs 
og længere perioder med metadon 
kunnet gennemføre højskoleophold, 
HF-kursus og internet-kursus. Clean 
i 2002. Afsluttede sidste år efter et 
enkelt tilbagefald en 3-årig tekni-
keruddannelse med afgangskarak-
teren 10. 

klientprofiler
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Hvordan bliver vi som fagpersoner 
bedre til at tænke beskæftigelse ind 
i behandlingen? Hvad skal der til? 
Spørgsmålene leder direkte til en 
barriere for udvikling af indsatsen:

På den ene side er der hos mange 
behandlere et ønske om først og 
fremmest bedre tid til klienterne, 
mere frihed til at gøre arbejdet på 
sin egen måde og mindst mulig ind
blanding fra ledelsen. På den anden 
side er det nødvendigt at udvikle fag
ligheden, lære af hinandens resulta
ter og skabe en fælles retning blandt 
kollegerne for at kunne hjælpe kli
enterne tilstrækkeligt kvalificeret. 

Ledelsesmæssige barrierer 
Mange behandleres opfattelse af de
res egen arbejdssituation er en af de 
væsentlige barrierer for at få klienter 
i beskæftigelse. Det viste resulta
terne fra et toårigt forskningsprojekt 
på RCI, udført af cand.scient.adm. 
Charlotte Fisker, afsluttet i 2002.

I undersøgelsen blev medarbejde
re bl.a. interviewet om, hvilke teknik
ker de opfattede som de vigtigste til at 
opnå flere klienter i beskæftigelse, og 
svarene herpå var tankevækkende.

Forskningsrapporten konklude
rede nemlig, at medarbejderne lagde 
mest vægt på forhold som deres per
sonlige frihed til at træffe beslutnin
ger og et godt kollegialt forhold til 
kolleger. Derimod lagde de mindre 
vægt på konkrete, udadrettede tiltag, 
f.eks. kontakt til arbejdsgivere. Disse 
holdninger blev i rapporten identifi
ceret som ’en væsentlig barriere’.

’Det har været svært  overrasken
de svært – at få beskæftigelsesper
spektivet ind hverdagen. Det gælder 
både i forhold til medarbejderne 
internt og i forhold til vore ekster
ne samarbejdspartnere’, bekræfter 
RCIchef John Bjerregaard:  

’Ledelsen har en opgave hér. Le
delsen må være tændt og hele tiden 
sørge for at få beskæftigelse op på 
lystavlen og ind på rygraden. Ved 
hver eneste indstilling af en klient til 
behandling, må der følges op: Hvad 
er planen for beskæftigelse bagefter? 
Sager må sendes tilbage og forbere
des om igen, hvis ikke disse over
vejelser er foretaget og udmøntet i 
handleplanen.’

Lissi Rolandsen siger: ’Det har 
sikkert været drønirriterende, når 

John og jeg for 117. gang sagde ’be-
skæftigelse’. Men det handler altså 
om at tro på det og benytte enhver 
lejlighed til holde fast i værdigrund
laget og tænke lidt anderledes om 
behandling. Og det handler om at 
sætte ind på mange, mange fron
ter.’

 Hvilke fremskridt sker der? Har 
denne vedholdenhed flyttet noget? 
John Bjerregaard: ’Vi kunne ikke nå 
disse resultater, hvis ikke alle med
arbejderne var med. Der er vi i dag. 
Holdindsatsen er afgørende.’

 Lissi Rolandsen tilføjer: ’Kvali
teten af det, vi laver, er blevet væ
sentligt bedre. Rådgivningen er ble
vet mere kvalificeret. Flere kommer 
i revalidering. Det er en lang proces, 
og det nytter ikke noget bare at sige: 
Alle i beskæftigelse.’

det har rCi lært: Ledelsen skal gå 
foran, men resultaterne kommer 
gennem en holdindsats, når beskæf
tigelse bliver en del af dagligdagen 
for alle medarbejdere, og alle bliver 
opkvalificerede.

Overnattede i tOgvOgne
Finn T., 40 år. Misbrug indledt med 
hash og øl på weekendbasis for 20 
år siden. Kom første gang i behand-
ling i 1989 og vekslede de næste 
mange år mellem kortere perioder 
på stoffer, i behandling, i fængsel 
og som clean. Fik ofte jobs, men 
blev flere gange fyret på grund af 
fravær. Solgte altid stoffer ved siden 
af og var i længere perioder hjemløs 
(overnattede i togvogne). Gennem-
førte for første gang døgnbehand-
ling 2001 og uddannede sig derefter 
som slagter. Har i dag fuldtidsjob, 
bor sammen med kæreste, der ven-
ter barn, har hus og bil. Et enkelt 
tilbagefald efter endt uddannelse 
blev behandlet med metadon og 
døgnophold. Er igen i arbejde.

fire gange i døgnbehandling
Jørgen E., 47 år. Startede med at 
ryge hash som 11-årig. Derefter 
alle former for misbrug de næste 
30 år. 25 fængselsdomme. Havde 
mistet alt og levede af at samle 
flasker om natten, da han i 1998 
kom i behandling første gang. Har i 
løbet af behandlingen haft mange 
tilbagefald og begyndte døgnbe-
handling fire gange, før forløbet 
blev gennemført. Tog derefter PC-
kørekort og lille kørekort (bestået 
i 4. forsøg). Gennemførte 1-årigt 
revalideringsforløb i genbrugspro-
jekt og uddannede sig til byg-
ningstekniker. Efter praktikperiode 
netop fastansat i byggefirma med 
kr. 340.000 i årsløn.

Tak til klienterne Jørgen E., Finn 
T., Henrik K., Patricio P. og Tyge 
J. som er blevet interviewet til 
denne artikel. Navne og fakti-
ske oplysninger er blevet æn-
dret af anonymitetshensyn.



AF MORTEN NISSEN, LEKTOR, PH.D., INST. FOR PSyKOLOGI, KUA
Når Michael Jourdans udmærkede ’formeksperiment’, 
inspireret af Christies argumenter mod straf i sidste 
nummer af STOF, fik mig til tasterne, så er det på grund 
af et andet eksperiment: Et tankesådant. Som jeg er ret 
opsat på at foreslå.

Der mangler nemlig en vigtig tankefigur, dér hvor MJ, 
som fornuftigvis nødig vil vælge mellem lidelsesprodukti
on og ladenståtil, taler (med henvisning til Helle Balsby) 
for en tidsbestemt frihedsberøvelse, som i højere grad skal 
udfyldes med resocialisering. Der mangler den lidt mere 
radikale mulighed, at straf helt afskaffes, mens magtud-
øvelse bevares. MJ mener, at hammeren skal falde; jeg ser 
hellere, at sikkerhedsselen klikker i.

Den mulighed tonede frem under mine diskussioner 
med socialarbejdere i København, der var ret trætte af 
den evindelige modstilling af blødsødenhed og nultole
rance, og som var meget opmærksomme på den magt, 
som de udøvede som led i deres socialpædagogiske ar
bejde.(1)

Tankeeksperimentet er dette: Lad os et øjeblik tænke 
os alle som børn: afhængige af andre, på vej i en udvik
ling, tildelt et altid relativt ansvar og råderum. 

Skal børn straffes, når de gør noget forkert? 
For år tilbage var det almindeligt, at voksne straffede 
børn som led i opdragelsen. Først korporligt, siden 
mere lempeligt med husarrest, nedsatte lommepenge 
m.v. Men i min (nutidige, nordsjællandske middel
klasse) erfaringshorisont som forælder er det blevet 
sjældent. Ikke fordi forældre er blevet mere liberale el
ler tolerante eller stiller ringere eller færre krav til børn. 
Men fordi, tror jeg, man i højere grad indtænker børns 
gode og onde handlinger  og reaktionerne på dem  i 
konkrete udviklingsforløb. 

Børn må forhindres i at skade sig selv og andre. Først 
med magt, siden mere med overtalelse. Gradvist får de 
større råderum og tillid. Indimellem må deres råderum 
justeres ned, og de voksne må holde bedre øje og støtte 
tættere op. Børnene inddrages også i et medansvar for 
selve denne udvikling, og de bliver ofte evalueret i tydeligt 
moralsk ladede ytringer – de bliver skældt ud, når de skuf
fer tilliden.  

I vores forhold til børn – i hvert fald i bestemte kredse 
i en bestemt tid – kan vi faktisk helt undvære straf. Men 
vi kan ikke undvære magtudøvelsen og en stadig social 
regulering af ansvar og råderum. Optimalt set en regule
ring, som er finjusteret til det enkelte barn og den kon
krete sociale sammenhæng, som det indgår i.

Hvis vi nu altså alle var børn? 

Det svimlende perspektiv her er, at afskaffer vi straffen, 
så afskaffer vi også friheden – som abstrakt og absolut 
princip  som et fundament for det borgerlige samfund.

Alternativet er et overvågningssamfund, hvor vi alle 
hele tiden – ligesom vores børn i deres socialt og institu
tionelt regulerede hverdag – står moralsk til ansvar over 
for hinanden og os selv, og hvor ingen bare har lov til at 
gøre, som han eller hun har lyst til. Hvor magtudøvelse 
er et pragmatisk spørgsmål underkastet demokratisk, 
etisk og videnskabeligt begrundet politisk debat. Og 
hvor frihed altid er en relativ, tildelt og tilegnet kompe
tence.

Hvorfor er denne utopiske diskussion relevant?
Først og fremmest fordi diskussionen løber i ring uden 
dette radikale brud. Idéen om at udfylde straffens tid 
med pædagogik er gammel og temmelig forslidt. Straf
fen som ramme udhuler det pædagogiske indhold, 
netop så længe den fastholdes som noget, der har sin 
egen begrundelse, uafhængigt af menneskelig udvikling 
og den magtudøvelse, som er nødvendig dertil.(2)

Men omvendt måske også fordi det pædagogiske 
indhold allerede er ved at udhule straffens ramme.

Lad os nemlig overveje, om tankeeksperimentet egent
lig er så utopisk. Og om det egentlig er så tosset. Måske 
er friheden et illusorisk og vildledende modbillede til 
kontrolsamfundet. Eller sagt på en anden måde: Overvåg
ningssamfundets altomfattende realitet er måske ikke et 
problem, fordi en eller anden abstrakt privat frihed kræn
kes, men mere fordi vi ikke er kommet særlig langt endnu 
med at demokratisere hele dette enorme, stadig voksende 
– og stadig mere nødvendige – felt af social kontrol. 

Demokrati er mere fundamentalt end frihed. Demo
krati forudsætter ikke en urørlig frihed. Vi træder ikke 
ind i demokratiet udefra.

Oversat til narkopolitik: Lad os afvise valget mellem 
liberalisering og skærpede straffe og i stedet udvikle en 
konkret, pragmatisk reguleringspolitik. Lad os nedbry
de de institutionelle barrierer mellem politiet, krimi
nalforsorgen og de sociale hjælpeforanstaltninger. Og 
lad os udvikle mekanismerne til demokratisk kontrol 
med kontrollen såvel som med selvkontrollen.
Perspektivet er langsigtet, men de første skridt er nok 
allerede taget.

LITTERATUR
1   Nissen, M.: Straf eller magt? En social kritik af ungdomssanktionen.  

Nordiske Udkast 30:1, 3658. 2002.
2   Se fx Kolind, T.: Tid som straf. In J.Bjønness & A. OstenfeldtRosenthal 

(Eds.), Spor af Tid. Antropologiske perspektiver (pp. 3963). Aarhus Universi
tet, Afd. for Etnografi og Socialantropologi. 2003.
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Vi er allesammen børn. Replik til Michael Jourdan
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heroin-afhængige i Metadon-
behandling den medicinske og 
psykosociale indsats

af mads uffe Pedersen.   
Center for rusmiddelforskning,  
aarhus universitet. 2005. 178 sider, 115 kr.

udvidet psykosocial indsats   
i metadonbehandling
resultater fra en kvalitativ evalue-
ring af fire metadonforsøgsprojekter
af  vibeke asmussen & torsten kolind. 
Center for rusmiddelforskning, aarhus 
universitet. 2005.153 sider, 115 kr.

Udvidet psykosocial 
støtte til heroinafhængige 
i metadonbehandling

i 1999 besluttede den da-
værende regering at 

etablere et forsøgsprojekt for heroinaf-
hængige i metadonbehandling. Projek-
tets hovedfokus var at belyse, hvilken 
betydning en mere intensiv, psykosocial 
støtte har for nogle af de mest belastede 
stofafhængige i Danmark. Metadonfor-
søgsprojektet forløb over tre år fra 2002 
– 2004/2005. Fire projekter deltog i for-
søget: Substitutionsprojektet i Århus, 
Subprojektet i Silkeborg, Sydvesten i 
Korsør og X-Felt i København. Resulta-
terne fra forsøgsprojektet foreligger nu 
i to rapporter.

 Den ene rapport er en kvantita-
tiv undersøgelse af, hvorvidt udvidet 
psykosocial støtte er mere effektiv end 
den standard indsats, som har været 
praktiseret gennem de sidste 5-10 år. 
Til undersøgelsen blev der etableret to 
sammenlignelige grupper, hvoraf den 
ene -  med 177 metadonmodtagere 

- fik standard støtte, mens den anden 
- med 126 metadonmodtagere - fik ud-
videt støtte. Den udvidede støtte var 
her kendetegnet ved signifikant mere 
intensitet i behandling (flere samtaler, 
større tilgængelighed til behandlerne), 
mere koordinering (f.eks. hjælp til klien-
terne i forbindelse med kontakt til rele-
vante myndigheder) og signifikant me-
re skriftlig dokumentation. Dertil kom, 
at den udvidede indsats var forbundet 
med signifikant mindre kontrol (færre 
urinprøver). Metadonmodtagerne, der 
fik udvidet støtte, opnåede en signifi-
kant højere grad af effekt  - særligt på 
de psykosociale belastninger. Dette 
kom bl.a. til udtryk ved, at 52% af dem, 
der modtog udvidet støtte, opnåede en 
klar effekt af behandlingen, mens det 
for dem der modtog standard støtte, 
var 34%. Som eksempel ses det, at 18% 
af de metadonmodtagere, der modtog 
standard støtte, havde selvmordstanker 
ved første interview. Ved opfølgnings-
interviewet var dette reduceret til 14%. 
For de metadonmodtagere, der fik til-
budt en udvidet støtte, var det 25%, 
der havde selvmordstanker ved første 
interview. Ved opfølgningsinterviewet 
var dette reduceret til 6%. I rapporten 
om den kvantitative del af undersøgel-
sen relateres resultaterne desuden til 
international forskning, herunder det 
hollandske heroinforsøg. Sidst i rap-
porten opstilles 20 anbefalinger til den 
fremtidige metadonbehandling.

Den anden rapport - resultatet af den 
kvalitative evaluering –  indledes med 
at indkredse de indsatser, der kan siges 
at kendetegne en udvidet, psykosocial 
indsats. Fire områder af metadonfor-
søgsprojektet beskrives:
- Indsatserne beskrives detaljeret for hver 
af de fire projekter, og det vurderes, hvor-
vidt de er udtryk for en udvidet indsats, i 
forhold til standard behandlingen.
- Brugerinddragelse og koordinering 
beskrives for de fire projekter, og det 
diskuteres, hvilke muligheder og be-
grænsninger der ligger i disse metoder.

- Behandlingskultur beskriver væsentlige 
aspekter i metadonbehandlingen fra be-
handlernes perspektiv: etableringen af 
relationen mellem behandler og bruger, 
samt forskellige forhold omkring meta-
don (f.eks. udlevering, dosis, kontrol).
- Brugerperspektiver på behandlingsind-
satsen – her diskuteres, hvor stor en 
grad af integration, der har været mel-
lem behandlingens intention og bru-
gernes erfaringer hermed.

Resultaterne af den kvalitative un-
dersøgelse viser, at man med en støt-
tekontaktperson-lignende indsats over 
for de sværest belastede stofmisbru-
gere, har mulighed for, i langt højere 
grad end i standardbehandlingen, at få 
koordineret de mange forskellige typer 
af indsatser, der er rettet mod den en-
kelte bruger. Endvidere har projekterne 
- og behandlingspersonalet - gennem 
en målrettet satsning – fået nedtonet 
metadonens rolle i den samlede be-
handlingsindsats og fået den psyko-
sociale del af behandlingen til at være 
det centrale element. Dette står også 
i kontrast til den generelle situation i 
standardbehandlingen.
Evalueringen viser videre, at den øgede 
psykosociale indsats er i stand til at ska-
be en stor grad af integration mellem 
behandlingens intentioner og bruger-
nes erfaringsunivers. Brugernes vigtig-
ste erfaringer er - i denne sammenhæng 
- oplevelsen af at være blevet behandlet 
respektfuldt, blevet inddraget på reali-
stiske måder i egen behandling  samt 
fået hjælp til at få et ellers kaotisk liv 
til at hænge sammen. Igen erfaringer, 
der adskiller sig fra brugeres erfaringer 
med standard metadonbehandling. 
Endelig har brugerinddragelse vist sig 
særdeles vanskeligt at indføre i pro-
jektet. Specielt har anvendelsen af de 
hidtidige brugerinddragelsesmetoder 
kun haft ringe resultat.
Sidst i rapporten opstilles fire an-
befalinger til fremtidig metadonbe-
handling, som ligger i forlængelse 
af anbefalingerne i den kvantitative 
undersøgelse.
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alkohol på lokalt plan - forbrug,  
vaner og holdninger. en undersø-
gelse i tre danske kommuner.

af  karen Elmeland & susanne Willumsen
Center for rusmiddelforskning.  
aarhus universitet. 2004.
372 sider, 150 kr.

rapporten er en delundersøgelse 
udarbejdet i tilknytning til det kom-

binerede forsknings- og udviklingspro-
jekt: ’Kommunale handlingsplaner på 
alkoholområdet’. Denne delundersø-
gelse præsenterer og diskuterer ho-
vedresultaterne fra en alkoholundersø-
gelse gennemført i 2002 i Fredericia, 
Ikast og Randers kommuner. Formålet 
med undersøgelsen var, at undersøge 
alkoholforbrug, alkoholvaner samt 
holdninger til forskellige alkohol- og 
narkotikapolitiske spørgsmål i de tre 
kommuner. Dette med henblik på at 
kunne forsyne såvel de lokale forebyg-
gere som øvrige aktører på alkohol-
området i kommunerne med en sær-
lig lokalbaseret viden, om de aktuelle 
forhold i relation til såvel alkoholindtag 
som holdninger til forskellige rusmid-
delpolitiske spørgsmål.
Data er indhentet via postomdelt 
spørgeskema udsendt til i alt 3.816 
personer, fordelt med et repræsenta-
tivt udvalg på 1272 personer i hver af 
de tre kommuner. Undersøgelsen er 
gennemført samtidig med - og med 
anvendelse af samme spørgeskema 

- som en tilsvarende, landsdækkende 
undersøgelse: Laursen, L., Sabroe, 
K.-E. & Sabroe,S.: Alkoholbrug og al-
koholpolitik. CRF. Århus Universitet. 
2004. Herved blev det muligt at sam-
menholde de kommunale data med 
de landsdækkende data.

alkoholbehandlingsindsatsen i 
danmark
- sammenlignet med sverige

af mads uffe Pedersen, leif vind,  
maya milter & morten grønbæk.

Center for rusmiddelforskning, aarhus uni-
versitet & Center for alkoholforskning, statens 
institut for folkesundhed. 2004. 86 sider, 90 kr.

Hvor mange danskere er afhængige 
af alkohol? Hvor mange kan be-

tragtes som kernemålgruppen for alko-
holbehandlingssystemet? Hvor mange 
er i behandling om året? Hvad koster 
det pr. klient? Hvor forskelligt organise-
rer de forskellige amter indsatsen over 
for alkoholafhængige? Er den danske 
behandling dårligere end den behand-
ling, vi ser i Sverige? 
Dette er nogle af de spørgsmål, der 
belyses i denne rapport, som tegner 
et noget anderledes billede af alkohol-
behandlingsindsatsen i Danmark, end 
man tidligere har set.
For det første synes den målgruppe, 
som alkoholbehandlingssystemet ege-
ntlig henvender sig til, at være noget 
mindre end først antaget. For det andet 

ser alkoholbehandlingssystemet ud til 
at være inde i en positiv udvikling – ikke 
mindst sammenlignet med 80’ernes 
alkoholbehandling. Det betyder dog 
langtfra, at der ikke er endog meget 
store problemer i alkoholbehandlin-
gen, som der kan tages fat på. I rap-
porten belyses disse problemer, sam-
tidig med at en række betingelser for 
indførelsen af en behandlingsgaranti 
på alkoholområdet diskuteres.

 

vejledning for modelkommunerne i 
narkOen ud af bYen

sundhedsstyrelsen. 44 sider.
downloades på www.sst.dk eller bestilles 
hos schultz distribution, sundhed@schultz.dk 

For at understøtte de lokale narkotika-
forebyggende indsatser har Sundheds-
styrelsen  udarbejdet denne vejledning 
til modelkommunerne i projektet ’Nar-
koen ud af byen’.
Formålet med vejledningen er, at give 
kommunerne en kort beskrivelse af, hvil-
ke principper det kan anbefales at arbej-
de efter i den narkotikaforebygggende 
indsats. Anbefalingerne bygger i videst 
muligt omfang på aktuel og forsknings-
baseret viden om effektive metoder 
inden for narkotikaforebyggelse. Sund-
hedsstyrelsen skriver i følgebrevet, der 
udsendes sammen med vejledningen, 
at man fra styrelsens side håber, at mo-
delkommunerne kan bruge vejlednin-
gen til planlægning og gennemførelse 
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af en sammenhængende narkotikafore-
byggende indsats – og at  vejledningen 
samtidigt kan inspirere den narkotika-
forebyggende indsats i landets øvrige 
kommuner.
Vejledningen omhandler bl.a. grund-
skole- og ungdomsuddannelsesområdet 
samt fritids-, fest- og boligmiljøer. Gode 
og mindre gode fremgangsmåder i fore-
byggelsen beskrives, og der er henvisnin-
ger til relevant, supplerende materiale.

Baggrund: Den politiske beslutning  
På baggrund af regeringens beslutning 
om at forstærke det fælles ansvar for 
stofmisbrug blev der i oktober 2003 
udformet en større handlingsplan mod 
narkotikamisbrug. Handlingsplanen 
omfatter en række initiativer, der tilsam-
men skal fastholde og udbygge indsat-
sen over for narkotikamisbruget, ved at 
hindre tilgangen af nye stofmisbrugere, 
hjælpe nuværende stofmisbrugere og 
sætte hårdt ind over for den narkorela-
terede kriminalitet. Det største forebyg-
gende initiativ i denne handlingsplan er 
det 3-årige udviklingsprojekt ’Narkoen 
ud af byen.’ Der er i satspuljeaftalen for 
2004 og finanslov 2004 afsat 20,8 mio. 
kr., heraf 15 mio. kr. til 14 modelkom-
muner, (hvoraf 1 million går til en fælles 
udviklingspulje til modelkommunerne), 
og 5,8 mio. kr. til Sundhedsstyrelsens 
arbejde med projektet.
Læs mere om projektet på www.sst.dk un-
der Forebyggelse.

et tilbud man ikke kan bruge, er 
ikke et reelt tilbud - erfarings-
opsamling fra 16 projekter 
af henriette Zeeberg & lis døssing. 
videns- og formidlingscenter   
for socialt udsatte. 2005. 
84 sider.     

downloades på www.vfcudsatte.dk 

Med henblik på at løfte kvaliteten i til-
buddene til stofmisbrugere, blev der i 
årene 1999-2002 gennemført en ræk-
ke projekter til denne målgruppe. Pro-
jekterne var støttet via en pulje etab-
leret af Socialministeriet og reserveret 
stofmisbrugsområdet. Videns- og For-
midlingscenter for Socialt Udsatte har 
udgivet et hæfte, der beskriver en del 
af de erfaringer, der blev høstet i den 
anledning. Indholdet er baseret på in-
terviews med såvel brugere som med-
arbejdere og samarbejdspartnere i 16 
af projekterne, som er:
Opbygningsgården (Phoenix House 
Danmark), Hjørnely (Fyns Amt), Net-
værk for unge med misbrugsproblemer 
(Brøndby Kommune), Stofmisbrugere 
på Tre Ege (Kirkens Korshær), Misbru-
ger i dag – menneske i morgen (Kor-
sør Kommune), Skadesreduktion for 
gadeprostituerede (Kongens Ø), Mul-
tisystemisk Terapi(Tønder Kommune), 
Behandling af gravide misbrugere (Sct. 
Ols), Støtte til pårørende misbrugere 
(Foreningen Den Knækkede sprøjte), 
Efterbehandling med botilbud (Balle-

rup Kommune), Projekt Svanen (Greve 
kommune), Aktivitetscenter for yngre 
stofafhængige (Frederiksberg Kom-
mune), Hjulsøgårdfondens netværk 
(Hjulsøgård), Projekt Indenom (Hor-
sens Kommune), Erhvervsafklaring for 
stoffri narkomaner (Esbjerg Kommune) 
& Quarter House (ÅrhusAmt).
I hæftet findes på de sidste sider en 
kort beskrivelse af hvert enkelt projekt 
med hensyn til formål, målgruppe og 
metode. I selve teksten - hvor fokus er 
på  sammenhæng i indsatsen, forhol-
det til brugerne, metodiske faktorer 
og generelle faktorer - kan de enkelte 
projekter og interviewede personer 
ikke identificeres.
I forordet omtales hæftet således:
’Erfaringsopsamlingen er små glimt ind 
i praksis på området. Den er ikke en 
dækkende kortlægning eller redegørel-
se for mulige metoder. Den er primært 
baseret på de involveredes tanker i et 
tilbageblik på projektperioden, og er 
dermed afgrænset af hvilke erfaringer 
man helt konkret har gjort sig.
Hæftet tænkes anvendt af praktikere 
på stofmisbrugsområdet, deres samar-
bejdspartnere og evt. brugere, der er 
interesseret i metodeudvikling. Vi mener, 
at de metodemæssige erfaringer kan 
have interesse og relevans for andre, der 
arbejder med tilbud til stofmisbrugere. 
God læselyst. Vi håber hæftet kan være 
til inspiration og fornøjelse.’
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Natten til søndag den 29. maj døde lektor Lau Laursen, kun 
50 år gammel,  pludseligt af et hjertetilfælde i sit hjem, helt 
uventet og uforståeligt for os, der kendte ham. Lau var som 
sædvanlig optaget af en række aktiviteter, fagligt såvel som 
personligt, og skulle netop have været til USA for at præsen-
tere et paper ved en videnskabelig kongres i Kettil Bruun 
Society.  Hans død er et stort tab, både for dansk rusmiddel-
forskning og for os, der havde det privilegium at kende ham 
personligt og arbejde sammen med ham. 
Lau Laursen var en af pionererne i dansk samfundsviden-
skabelig  rusmiddelforskning. Han var med fra starten af det, 
der senere er blevet til  Center for Rusmiddelforskning, og 
udarbejdede her sin grundlæggende ph.d.-afhandling om 
udviklingen af dansk narkotika-kontrolpolitik. Han havde 

en stor produktion af bøger og videnskabelige artikler bag 
sig, også inden for alkoholforskningen, dels som eneforfatter, 
dels som medforfatter sammen med en bred kreds af kolleger. 
Ikke mindst på det nordiske plan var Lau aktiv i  det viden-
skabelige og organisatoriske samarbejde, ligesom han i øvrigt 
havde en bred international kontaktflade.
Lau var en stilfærdig og myreflittig kollega, der altid tog sin 
store del af slæbet  både på det videnskabelige og det prak-
tiske plan. Utroligt hvad han overkom, også i betragtning af 
hans mange gøremål på det familiemæssige plan og i forhold 
til venner og naboer i det naturmiljø, hvor han havde sine 
rødder. Han formåede i sjælden grad at forene sit faglige og 
personlige liv til en harmonisk helhed. Vi, hans venner og kol-
leger på CRF, vil savne hans nærvær og inspiration. 

��

N E K R O L O G
Lau Laursen, Center for Rusmiddelforskning (CRF) ved Aarhus Universitet

ringstedfOrsøget.

livsstil og forebyggelse i lokalsam-
fundet.

af flemming balvig, lars holmberg & anna-
stina sørensen
450 sider, 375 kr. www.djoef-forlag.dk 

Forebyggelse der nytter: 
Mindre røg, druk og  
kriminalitet blandt unge

Kriminaliteten blev halveret. Det er det 
mest bemærkelsesværdige resultat 
af et forebyggelsesforsøg, der er gen-
nemført blandt 12-14-årige.  
Det er bemærkelsesværdigt, fordi fore-
byggelsestiltag yderst sjældent giver 
så markante positive resultater. Samti-
dig er den nødvendige indsats meget 
lidt tids- og ressourcekrævende. Det er 
endvidere bemærkelsesværdigt, fordi 
der også på andre områder findes mar-
kante positive resultater af forsøget: 
Forbruget af alkohol blev reduceret 
med mere end en tredjedel, mobning 
i skolen blev næsten halveret, og ande-
len af hashbrugere faldt med hele firs 
procent.Forebyggelsesforsøget havde 
slet ikke fokus på kriminalitet, alkohol, 
mobning eller narkotika. Det havde fo-
kus på tobaksrygning – hvor effekterne 
i øvrigt også var gunstige.

Forud for og som baggrund for for-
søget er der gennemført en storstilet 
forskningsmæssig kulegravning af un-
ges risikoadfærd:
-  Det er første gang, der er gennemført 

et projekt i Danmark, der belyser risi-
koadfærd i hele ungdomsperioden, 
lige fra barn til voksen (11-24 år)

-  Det er første gang, et så bredt spek-
trum af risikoadfærd og relationen 
mellem disse adfærdsformer bely-
ses dybtgående

-  Det er første gang, at såvel kvan-
titative som kvalitative metoder er 
anvendt i den udstrækning, som til-
fældet er: Over en treårig periode 
har ungdommen i et typisk og re-
præsentativt dansk lokalsamfund 
– Ringsted kommune – udfyldt op 
mod 7.000 spørgeskemaer; der er 
foretaget op mod 100 båndinter-
views; 200 skoleelever har haft mu-
lighed for at komme direkte til orde 
i skoleinterviews; der er interviewet 
et stort antal myndighedspersoner, 
dørmænd, bartendere, skolelærere 
m.fl. – og der er foretaget over 700 
timers deltagerobservation i natte- 
og gadelivet, på værtshuse og dis-
koteker, til private fester mv.

Et af forskningsprojektets hovedresul-
tater er, at unge har vildt overdrevne 
forestillinger om andre unges rygning, 

alkoholforbrug, brug af narkotika osv. 
På disse områder tror de, at alle andre 
gør noget, det reelt oftest kun er et 
mindretal, der gør. Fx tror de 11-24-
årige, at de fleste jævnaldrende drikker 
sig fulde mindst en gang om måneden, 
mens det reelt ’kun’ er hver fjerde. For-
di de unge gerne vil være som de andre 
unge, resulterer dette i, at de
•  ofte begynder at ryge, selv om de 

ikke har lyst
•  drikker sig fulde, selv om de hel-

lere ville have en cola
•  deltager i hærværk, selv om de per-

sonligt synes, det er forkert og dumt
•  eller deltager i mobning, selv om 

de synes, det er ondt over for den, 
det går ud over.

Ringstedforsøget bygger på denne 
erkendelse af uheldige konsekvenser i 
kombinationen: sociale overdrivelser og 
konformitetspres. I form af et kontrol-
leret eksperiment blandt elever i 5.- 6. 
klasse er det undersøgt, om det er mu-
ligt via enkle midler – små spørgeske-
maundersøgelser og klassediskussioner 
– at mindske de sociale overdrivelser 
vedrørende tobaksrygning. Ringsted-
forsøget viser, at dette er muligt – og at 
følgevirkningerne heraf er betydelige: 
Unge der ryger og drikker meget min-
dre unge som bruger mindre narkotika, 
og unge, som langt sjældnere deltager 

bøgEr & raPPortEr

På vegne af Center for Rusmiddelforskning

Mads Uffe Pedersen, centerleder, Jørgen Jepsen, fhv. lektor og centerleder
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13. - 15. juli 2005
KONFERENCE OM EVALUERING/
PRAKSISFORSKNING
ARR.: Centre for Evaluation studies, 
university of huddersfield
www.hud.ac.uk/hhs/research/eval/
2005call.htm
 

18. - 20. august 2005 
SOCIOLOGKONGRES 2005
TEMA: DEN Ny KAPITALISME- TEN-
DENSER OG KRITIK
STED: ruC, roskilde
www.sociologkongres.dk  
 

29. - 31. august 2005
DUBLA DIAGNOSER - DUBLA MöJ-
LIGHETER
ARR.: svenska nätverket – dubbel-
diagnoser
STED: åre, sverige
www.sn-dd.se 
 

5. - 7. september 2005
FORDyPNINGSKURS I RUS OG PSyKIATRI
ARR.: seksjon for kliniske rusmedel-
problemer, universitetet i oslo
STED: oslo
www.med.uio.no 

8. & 9. september 2005
9. NATIONALE KONFERENCE OM ADHD
TEMA: DE VILDE OG DE STILLE 
ARR. adhd-foreningen
STED: hotel nyborg strand
www.adhd.dk 

13. & 15. september 2005
DE UDSATTE GRUPPER – NyE OPGA-
VER FOR KOMMUNERNE.
OM IMPLEMENTERINGEN AF KOM-
MUNALREFORMENS OPGAVER
ARR.: den kommunale højskole 
www.dkh.dk 
 

19. - 21. september 2005
INTERNATIONAL SyMPOSIUM ON 
SUBSTANCE ABUSE TREATMENT 
ARR.: transatlantic forum on drug 
and alcohol Problems 
STED: blankenberge, belgien
www.transatlforum.ugent.be/index2.
html 
 

21. september 2005
BARN SOM LEVER MED RUSMIS-
BRUKENDE FORELDRE
ARR.: rogaland a-senter i samarbeid 
med kirkens bymisjon rogaland
STED: stavanger
www.rogaland-asenter.no 
 

7. oktober 2005 
KONFERENCE OM RELATIONENS 
BETyDNING FOR RECOVERy
ARR.: socialpsykiatrisk Center i vest-
sjællands amt & Psykiatrifonden
STED: odense Congress Center
www.socialpsykiatriskcenter.dk 

7. & 8. oktober 2005
NORDANS 5-ÅRS KONFERENCE
ARR.: nordan - nordiskt alkohol- og 
narkotikapolitisk samarbejde 
STED: torshavn
www.nordan.org 

13. – 15. oktober 2005
17TH ANNUAL ELISAD CONFERENCE:
HABITS AND BEHAVIORS IN ADDIC-
TIONS OVER THE 25 PAST yEARS, 
THE PAST, PRESENT AND FUTURE
ARR.: sirus & Elisad
STED: oslo
www.drugscope.org.uk/wip/7/PDFS/
announce.pdf 

14. oktober 2005 
INTERNEVALUERING, DOKUMEN-
TASJON OG KVALITETSSIKRING I 
RUSFELTET
ARR.: stiftelsen bergensklinikkene
STED: bergen
www.bergenclinics.no 

18. & 19. oktober 2005
SAMVERKAN AV REKREATIONELLT 
RUSMEDELBRUK OCH GENUS
STED: danmark
www.nad.fi 
 

25. oktober 2005
KONFERENCE:    
BLIKK MOT EUROPA 2005
ARR.: actis - rusfeltets samarbeidsorgan
STED: oslo
www.actis.no 
 

27. - 29. oktober 2005
16TH ANNUAL CONFERENCE: DRUG 
RESEARCH
ARR.: Essd- European society for 
social drug research
STED: manchester
JFountain1@uclan.ac.uk 
 

17. - 18. november 2005
GADENARKOMANER OG HJEMLØSE
STED: helsingfors, finland
www.nad.fi  
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