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SCENEN ER SAT 

Næste år ved denne tid går tæppet op for strukturreformen. Efter at 
have været annonceret længe bliver et nyt stykke behandlingshisto-
rie opført på alle landets misbrugsscener – lige fra intimscenerne på 

de små behandlingssteder, på værestederne og i projekterne, til de splinter-
nye scener placeret i landets nysammenlagte storkommuner. Og hist og her 
skal de store regionale trupper forberede sig på at indstudere mere beskedne 
roller i lokale opsætninger, hvor de ikke længere med samme naturnødven-
dighed indtager hovedrollen. 

’Hvad bliver der af os?’ er der mange, der tænker i den forbindelse: 
’Hvordan skal det gå?’ 
Ængstelserne eller fortrøstningsfuldheden afhænger givetvis af, hvor man 

ser det fra – og hvor god en plads man er sikret. Andet afhænger måske af 
temperament. Er flasken halvtom eller halvfuld? ’Det skal nok gå’ lyder sva-
ret fra nogle kanter. ’Der bliver tale om sikker drift’. Andre ser mere sort på 
fremtiden og frygter, at nyopsætningerne bliver fiaskoer, når de scenevante 
kræfter er væk. Et eller andet sted - mellem dommedagsvisionerne og forvis-
ningerne om, at alt bliver bedre i den kommende struktur - ligger fremtiden 
og venter.

På KL’s møde på Nyborg Strand i september 2005 om strukturreformens 
konsekvenser for misbrugsområdet konstaterede kontorchef i socialministe-
riet Peter Juul med en vis galgenhumor, at der ikke var grund til bekymring. 
Juul forsikrede de tilstedeværende om, at der nok også fremover vil være 
social elendighed nok til alle. Og Juul har en pointe. Verden går ikke under 
den 1.januar 2007 - hverken for klienterne eller behandlerne.  

Man skal faktisk ikke være den store spåmand for at komme med den for-
udsigelse, at nogle steder, hvor man laver store ændringer i rollebesætningen, 
vil nye talenter blomstre, og nye trupper slå igennem. Andre steder vil der 
blive opført et par dilettantkomedier. Og så er der givetvis også en del steder, 
hvor man satser på det sikre og gennemprøvede og benytter sig af garvede 
kræfter, som jo fortsat har forsyningspligten med base i de nye regioner. 
Altså business as usual.  

At mange oplever en usikkerhed lige nu, og at adskillige har efterspurgt, 
at STOF skulle udsende et temanummer om strukturreformen, er dog ikke 
underligt. Vi har fra redaktionens side bestræbt os på at efterkomme dette 
læserønske og kan bringe en stribe artikler om emnet. Vi kunne godt have 
tænkt os flere, men vilkårene er nu engang, at STOF skrives af feltets egne 
aktører, og da drejebogen for, hvad der kommer til at ske i forbindelse med 
kommunalreformen, endnu for de fleste henligger i mørke, vælger mange 
potentielle skribenter nok at se tiden lidt an. Man vil hellere forholde sig til 
fakta, end til fiktioner. 

Så dette nummer handler også om andet end kommunalreformen. Skri-
benterne er ikke just gået i selvsving på grund af de forandringer, som fore-
står. Mange gode bestræbelser vil fortsætte med at udfolde sig inden for de 
nye rammer. Det skal såmænd nok vise sig, at der også er et liv efter kom-
munalreformen. Og mon ikke næste nummer af STOF vil tage temaet op 
igen i takt med at, vi alle er blevet lidt klogere? 
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AF ANNE KNUDSEN   

Mennesket fødes med én 
mund og to arme. Derfor 
kan mennesket arbejde 

så tilpas, at det kan skabe mere, end 
det kan fortære. Det har man altid 
vidst, og derfor ønsker man tillykke, 
når et barn fødes. Og derfor virker 
det intet mindre end obskønt, når vi 
i vores samfund taler om ’udstødte’, 
om folk som bare skal ’forsørges’, 
om mennesker som vi har opgivet. 
Har de måske ingen arme? - spørger 
den forargede skatteyder og stirrer 
vredt på staklerne, mens socialråd-
giverne, narkobehandlerne, fæng-
selspsykologerne og Frelsens Hær 
forsikrer, at det er mennesker som 
dig og mig. De har bare været uhel-
dige. De har haft en ulykkelig barn-
dom. De har ondt i ryggen. I hove-
det. I maven. I sjælen. De er svage, 
siger man og ryster medlidende på 
hovedet. De er født uden ordent-
lige arme. Men folk, der arbejder, 
har også haft en ulykkelig barndom. 
Det er såre almindeligt. De har også 

ondt i ryggen, hovedet, maven og 
sjælen. Hvorfor har de ikke været 
uheldige? Er de bare stærke? Med 
to gode arme? Hvis det er sådan, det 
forholder sig, må man bare resigne-
re. Nogle er stærke, andre er svage, 
og sådan er dét.

Det er imidlertid ikke hele sand-
heden om den ting. Men sandheden 
har alligevel med arme at gøre. Men-
nesker uden arme. Det er sådan, de 
udstødte er. De har kun en mund, og 
den skal mættes, men eftersom de in-
gen arme har, må andre proppe mad 
ind i den. Og undertiden bider de 
den hånd, der fodrer dem, for skønt 
de ikke har arme, så har de tænder. 
Dårlige tænder, men dog tænder.

Menneskets arme bruges til an-
det end arbejde. Man rækker ud, 
man holder fast, man giver og ta-
ger imod. For at armene skal blive 
stærke, skal de beskæftiges med al 
den slags. Armene er ikke  blot en 
metafor for arbejdsevnen, de er 
også metafor for den sociale evne. 
Og den sociale evne er meget, meget 
ældre end både sproget, samfundet 

og de politiske ideologier. Den so-
ciale evne adlyder derfor sine egne, 
usandsynligt gamle regler. Det er 
andre regler end dem, man lige kan 
gå ind og opfinde, og det er regler, 
man ikke kan lave om på ved poli-
tisk, ideologisk eller filosofisk be-
slutning. De gælder, uanset hvad 
man siger. Det sociales lovmæssig-
heder stammer nemlig fra vores for-
tid før sproget.

Den måde, vi bruger sproget på, 
er modelleret over det sociales regler, 
mens det omvendte ikke finder sted. 
I sproglig omgang forventer man et 
svar på sit spørgsmål, i det mindste 
et grynt til gengæld for sit udsagn. 
Det er modelleret over det sociale. 
Det er sådan, fordi vi i det sociale 
forventer en reaktion som svar på 
enhver aktion. Det er ikke noget, 
som sprogets grammatik kræver. 
Det er noget, som ligger indbygget 
i det sociales grundlov. Det sociales 
grundlov gælder overalt, i alle sam-
fund, til alle tider, i alle de former 
for menneskeligt samvær, vi kender 
til. Det er en lov uden undtagelser.

behandling

Har de måske ingen arme? - spørger den forargede skatteyder og stirrer vredt på staklerne, 
mens socialrådgiverne, narkobehandlerne, fængselspsykologerne og frelsens Hær forsikrer, 
at det er mennesker som dig og mig. de har bare været uheldige. 

dem uden arme
istock
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ANNE KNUDSEN
ANtRoPoLoG, cHEFREDAktØR 

PÅ WEEkENDAVisEN

Det handler om arme. Om at give 
og tage imod. Giveren har højere sta-
tus end modtageren. Alle vegne og 
altid. Derfor er det vigtigt, at modta-
geren kan give igen, for ellers synker 
hans status længere og længere ned 
mod intetheden. Hvis man ikke kan 
give igen lige med det samme - og 
det kan man jo sjældent - så skylder 
man, indtil man har ’svaret’. Men i 
mellemtiden markerer man som re-
gel en lille modgave. Man siger ’tak’.  
Så har man i det mindste givet dét 
for at hjælpe på balancen. Hvis man 
ikke er i stand til at give en gengave, 
der svarer bare nogenlunde til den, 
man har fået, har man et problem. 
Det er kun mellem børn og foræl-
dre, det er acceptabelt, at den ene 
giver dyre gaver, mens den anden 
kommer med sin skæve keramikvase 
fra fritidshjemmet.

Det er, fordi børn og deres foræl-
dre i forvejen har forskellig status, 
og ulykken derfor bare er en bekræf-
telse af de rådende forhold. Men læg 
mærke til, at børnene vil give deres 
egne gaver, og at man skal tage imod 
dem. Ellers blive de kede af det. Det 
er ikke nok, at de får den ene kostba-
re gave efter den anden af de voksne. 
De vil give igen. Selv om gaven er la-
vet af fingermalede æggebakker. Det 
er ’tanken der tæller’, siger vi. Men 
det er slet ikke tanken. Det er noget 
meget mere fundamen-talt. Det er 
det sociales grundlov i funktion. 

Menneskene uden arme er nogle, 
hvis gaver ikke er blevet modtaget. 
Hver gang de har prøvet at give et 
eller andet, har de fået et rap over 
fingrene og besked på, at vi nok skal 
give dem noget meget finere. Ikke 
engang tak kan de få lov til at give 
igen, for som sagsbehandleren siger: 
’Det skal du da ikke takke for. Jeg gør 
kun mit arbejde’. I virkeligheden er 
det selv-følgelig hendes status, der 
ville blive en millimeter lavere. Men 
det ved hun ikke, for i følge loven 
(der er skrevet for nylig), må hun 
ikke tage imod noget til gengæld for 
det, hun yder. Loven er dum i nak-
ken, og det sociales grundlov virker 

uanfægtet videre. Klienten bliver 
mere og mere armløs og fuld af selv-
foragt over sin status som orm.

Det er her det dårlige helbred 
kommer ind. Hvis man i det mind-
ste er meget, meget syg, er det ikke 
helt så belastende, at man må tage 
imod hele tiden. Så de armløses syg-
domme og øvrige lidelser får ikke 
for lidt opmærksomhed. Det letter 
en ganske lille smule på skammen, 
men det hjælper ikke på armene. De 
bliver stadig mindre.

Romantikerne i vores samfund 
plejer at påstå, at de armløses for-
småede gaver er mindst lige så fine 
som dem, der cirkulerer blandt folk 
med arme. Det har sjældent noget 
på sig. Der findes vitterligt folk, som 
ikke kan ret meget nyttigt. Der fin-
des folk, som ikke har lært noget, 
som husker dårligt, er elendige til at 
skaffe sig overblik, bliver forvirrede 
over problemer, handlings-lam-
mede over komplicerede opgaver 
og inkompetente i krisesituationer. 
Det passer ikke, at man bare kan 
give dem et job og vente på resul-
taterne. Uden arme er der ikke me-
get, man uden videre kan udrette. 
Og det passer slet ikke, at man bare 
kan påstå, at de er lige så værdsatte 
samfundsmedlemmer som sagsbe-
handleren. De tror ikke på det, for 
de kan mærke det sociales grundlov 
helt ned i maven. De kan kun op-
fatte påstanden som endnu en gave, 
de ikke kan give igen på.

Hvis vi skal gøre andet end at sæt-
te pigtråd og dørtelefoner og bevæb-
nede vagter op omkring vores egne 
kvarterer, bliver vi nødt til at finde på 
noget andet. Vi bliver nødt til at finde 
ud af,  hvad de armløse faktisk har at 
byde på med deres små, forkrøblede 
arme. Det er ikke helt enkelt, for man 
kan ikke gøre det generelt. 

Lige som alle os andre er de arm-
løse nemlig forskellige. Det eneste, 
de har tilfælles, er deres mangel på 
status. Nogle af dem har en hverdag, 
som kunne få en hvilken som helst 
administrerende direktør til at gå 
udmattet i seng. De fleste velfunge-

rende danskere ville have brug for 
beroligende midler, hvis de skulle 
krænge deres privatliv ud så mange 
gange om måneden for så forskelli-
ge mennesker, som de armløse skal. 
Andre af dem har besluttet sig til at 
udvikle en af armene og blive tyve-
knægte, narkohandlere eller ludere 
og arbejde hårdt, men illegalt, i et 
miljø af risiko og konkurrence, som 
kunne give enhver aktieselskabsbe-
styrelse sved på panden. Men de 
har næsten alle sammen en drøm. 
En drøm om at kunne gøre noget, 
der blev værdsat og beundret.

Når vi undertiden hører om disse 
drømme, må vi ryste på hovedet. 
Ak, ja. Narkoluderen drømmer om 
at blive en god mor, biltyven om at 
blive rockstjerne, alkoholikeren om 
at blive digter. Vi går glip af pointen. 
Inden i drømmen ligger ønsket om 
værdsættelse, og mødre, rockstjer-
ner og digtere er blandt de mest 
beundrede i vores samfund. Det er 
vigtigt at være vigtig. For nogen. Det 
er ikke nok at være et vigtigt led i 
opbyggelsen af vores andres selv-
godhed. Det er værdsættelsen, der 
er nøglen. Det er dér, man begyn-
der. Med hver enkelt. Og fordi det 
sociales lovmæssigheder er ældre 
end sproget, er det helt umuligt at 
lyve på dette punkt. Hvis ikke vi fin-
der på noget, som faktisk er vigtigt 
at bede hver enkelt af disse men-
nesker om, får de aldrig armene til 
at gro ud igen. Det er først, når de 
hver især begynder at give igen, at 
tingene ændrer sig. Det vil få os til 
at føle os mindre gode. Men det vil 
få dem til at føle sig bedre.

Samfundet består af arme, der 
rækker ud, hænder der holder fast, 
gaver der går begge veje. Uden arme 
intet samfund. ■

’Dem uden arme’ blev publiceret første gang 

i programmet til Lars Noréns teaterstykke 

’Personkreds 3’, som i efteråret 1998 gik for 

fulde huse på Edison- scenen i København. 

STOF takker Anne Knudsen for tilladelse til at 

genoptrykke artiklen.
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AF PALLE STELVIG

Gennemsnitsalderen på de 
60 indskrevne klienter på 
Classensgade Ambulato-

rium i København er 47 år. Stort set 
alle har haft deres misbrugsdebut i 
teenageårene. Langsomt, men sik-
kert bliver deres liv centreret om at 
skaffe stoffer og overleve i et hårdt 
miljø. At bruge sig selv på denne 
måde udvikler gradvist en livsførel-
se med sin egen destruktive logik.

For at kunne klare sig på miljøets 
betingelser har de, blandt meget an-
det, måttet kriminalisere og prosti-
tuere sig, og de har måttet leve med 
at bedrage - i ordets mange betyd-
ninger - deres omgivelser.

De negative konsekvenser af et 
sådant liv er mange og bekendte. 
Her skal blot nævnes de smertelige 
personlige tab af kontakt til familie, 
børn og venner og ikke mindst tab af 
livsmuligheder.

Sigtet med behandlingen på am-
bulatoriet er at hjælpe klienter med 
at hjælpe sig selv til at få det bedre 
– hjælpe med at skabe grobund for 
fremadrettede, konstruktive æn-
dringer i de måder, klienterne ellers 
hidtil har håndteret deres liv på.

Vi ved godt, at en klient, som alle 
andre, kun ændrer sig afgørende, i 
den udstrækning han eller hun vir-
kelig selv ønsker det.

Med andre ord: Som hjælpere 
kan vi ikke hjælpe klienter, der ikke 
vil hjælpes. Det er behandlerens di-
lemma.

Selv om vi - som behandlere - kan 
have nok så gode ideer om, hvad der 
ville være et gode for klienten, nytter 
det ikke noget, hvis vedkommende 

ikke selv er med på ideen.
Vi kan jo ikke presse klienten til 

et projekt, der i så fald ville være vo-
res tiltag og ikke hans eller hendes, 
uden at det vil få uheldige konse-
kvenser.

Retning i tilværelsen
Behandlingens kunst er at få klien-
ten gjort interesseret i at skulle tage 
vare på sig selv, at få vedkommende 
til i alvor at tænke over hvad han el-
ler hun af egen lyst kan gøre bedre 
for sig selv.

I den forbindelse er det værd 
at pege på, at det er behovet for at 
finde en retning i tilværelsen, søge 
mening – om vi er opmærksomme 

på det eller ej – der så at sige driver 
værket for os alle.

Dette vilkår kan hæmmes eller 
fremmes. Det vil sige: Det kan for-
valtes negativt eller positivt.

En tilværelse uden forventninger, 
uden mål eller formål, havner let i 
en ’laden-stå-til holdning’ af tom-
gang, afmagt og meningsløshed.

Klientens egen indstilling har så-
ledes betydning for den måde, ved-
kommendes tilværelse former sig på. 
Den måde, klienten faktisk bruger 
sig selv og lever sit liv i dagligdagen, 
spejler nemlig med al tydelighed kli-
entens grundlæggende vurderinger 
af sin verden, sig selv og andre.

Spørgsmålet er her, om klienten 

behandling

det virksomme i behandling
Når behandleren bliver et supplement til klientens vilje sker der noget i behandlingen.

istock
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er åben for en udvikling, der gør 
det muligt – hen ad vejen – at bruge 
sig selv anderledes end hidtil, el-
ler om vedkommende er lukket og 
fastholdt i ødelæggende vaner, der 
vanskeliggør eller ligefrem blokerer 
for personlig vækst?

Det gælder derfor om, at vi i vo-
res kontakt med den enkelte klient 
hjælper med til, at det fastlåste i 
klientens adfærd løsner sig, så en 
bevægelse hen imod forandring kan 
sætte ind. Det er derfor heller ikke 
så afgørende, hvad det er, klienten 
lige præcis vælger at gå i lag med, 
som at noget tager sin begyndelse. 

Det drejer sig altså om at formå 
klienten til at handle. Og det gør, at 
vi spejder efter netop det, der moti-
verer til handling, nemlig klientens 
ønsker, både de udtalte og de uud-
talte. Vi lytter og forsøger at forstå 
ham eller hende så godt som muligt 
på hans eller hendes egne betingel-
ser, for først gennem et grundigt 
kendskab til, hvad der egentligt rø-
rer sig i klienten af både smerte og 
længsel, af muligheder og begræns-

ninger, er vi i stand til at hjælpe ved-
kommende videre på et realistisk 
niveau.

Det åbne rums princip
Denne tilgang, hvor der lægges så 
stor vægt på at skabe indlevende og 
omsorgsfulde relationer til klienter-
ne, har været bestemmende for den 
måde ambulatoriet er indrettet på.

Ambulatoriets arbejde foregår 
i princippet i ét stort rum. Nok er 
der døre, der kan lukkes, når diskre-
tionen kræver det, men der er ingen 
skarpe grænser mellem klientområ-
der og ikke-klient-områder.

Klienter og behandlere er i tæt 
ansigt-til-ansigt kontakt med hinan-
den. Alle færdes på kryds og tværs i 
lokalet som i en stor dagligstue med 
flere aktiviteter. Fra metadonud-
deling ved et stort skrivebord med 
mange klienter omkring, hvor snak-
ken går livligt med sygeplejersken 
og blandt klienterne indbyrdes, til 
kaffedrikning, tv, skakspil, avislæs-
ning og madlavning i andre dele af 
stuen.

I det daglige møde med klien-
terne er det tydeligt, at de er meget 
ens og meget forskellige. I deres 
væremåde har de meget til fælles 
fra mange års færden i det samme 
miljø, men samtidig er de personer 
udstyret med vidt forskellige tempe-
ramenter og karakteristika.

I ambulatoriet skal der være plads 
til forskellighederne. Klienterne 
skal opleve, at de har lov til at være 
der som de personer, de nu engang 
er, så længe de også levner plads til, 
at andre har de samme rettigheder. 
Vedvarende hensynsløs, aggressiv 
eller voldelig adfærd kan ikke to-
lereres, når alle skal kunne føle sig 
trygge ved at være i ambulatoriet.

Fællesmøder og gensidighed
At klienterne skal kunne føle sig 
trygge, og at de skal kunne komme 
til orde i ambulatoriet er den enk-
leste måde at beskrive baggrunden 
for, at klienter og behandlere samles 
en gang om måneden til et fælles-
møde.

I dette forum kan i princippet 
alt tages op, der har med ambula-
toriets funktion at gøre. Klienterne 
har mulighed for at give feedback 
til behandlerne, og tilsvarende kan 
behandlerne give klientgruppen 
feedback på, hvordan vi oplever, at 
de fungerer indbyrdes og sammen 
med os.

Lejligheden inviterer altså til, at 
der sættes ord på, hvad der måtte 
være af både tilfredshed og util-
fredshed. Den mulighed gælder på 
samme måde for klienterne, som 
den gælder for behandlerne.

Hvert månedligt møde er et led 
i en fortløbende introduktion til og 
praktiseren af den åbne dialog, vi 
ønsker i ambulatoriet.

Vi tilstræber et miljø, hvor kli-
enter og behandlere kan trives og 
tale sammen i fordragelighed under 
samme tag.

Den opgave og det ansvar kan 
behandlerne naturligvis ikke løfte 
alene. Klienterne må tage deres del 
af opgaven og ansvaret på sig. En så-
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dan proces forløber ikke uden skøn-
hedsfejl. Det er krævende at kom-
munikere ordentligt. Hvis viljen til 
at forstå hinanden ikke rigtigt er til 
stede, afspores samtalen alt for let. 
Misforståelser sniger sig ind, me-
ninger forvrænges, og fejlopfattelser 
kan udløse vrede, der forplumrer og 
forgifter kontakten.

Men dér, hvor opfattelser bry-
des, kan konfrontationer og en prø-
ven hinanden af ikke helt undgås. 
Undgås skal derimod, at en tvede-
ling mellem klienter og behandlere 
– mellem dem og os – udvikler sig 
i perioder med konflikter. Det vil 
nemlig spolere mulighederne for at 
påvirke klienterne i en positiv ret-
ning, da forudsætningen, nemlig  
opnåelsen af et grundigt kendskab 
til hvad der egentligt foregår inden i 
klienterne, så er gået tabt.

Den indre og ydre historie
Vores viden om klienten får vi ved 
gradvis at blive fortrolige med ved-
kommendes ydre og indre historie. 
Klientens ydre historie er i fokus, når 
vi betragter ham eller hende udefra. 
Det er det kendskab, vi får om ham 
eller hende, når vi læser i journal-
materialet fra socialforvaltninger el-
ler psykolog- og psykiaterudtalelser, 
papirer fra hospitaler og fængsler, 
alt hvad der berører faktuelle sociale 
forhold. Den ydre historie er tillige, 
når klienten som klient upersonligt 
vælger at fremstille sig selv for os i 
denne rolle. 

Den indre historie handler om 
den måde, klienten så at sige frem-
stiller sig selv for sig selv. Eller sagt 
anderledes: Det handler om den 
måde, klienten i sit indre omgås sig 
selv – personens helt private fortro-
lighed med, hvad der rører sig af 
stemninger, følelser og tanker inde 
i ham eller hende selv.

Klienterne henvender sig, med-
deler sig og betror sig, snart til den 
ene, snart til den anden behandler.

Ved at lytte tålmodigt får vi et 
nuanceret kendskab til, hvad de in-
derst inde går og tænker. Hen ad ve-

jen stykker vi en forståelse sammen 
om de enkelte klienter, som vi ikke 
bare har kunnet læse os til ud fra 
journalerne. Vi får indblik i det liv, 
de lever uden for ambulatoriet, hvor 
de færdes, og med hvem de omgås.

Her-og-nu kontakt
Når det gælder om at komme i dyb-
den med et andet menneske, frem-
hæver den traditionelle visdom de 
lange og grundige samtaler frem for 
de korte og sporadiske. Den holder 
ikke på ambulatoriet.

Erfaringen med vores klienter er 
nemlig, at de har det svært med at 
skulle sætte sig ned og tale om per-
sonlige problemer på nogle i forve-
jen fastlagte tidspunkter. De viger 
ofte tilbage, dér hvor en behandler 
vil tale fortløbende med dem om de 
vanskeligheder de har med at få de-
res tilværelse til at hænge sammen. 
Det udløser flugtmanøvrer lige fra 
udsættelse til udeblivelse.

Ikke desto mindre vil klienterne 
gerne tale med os. ’Har du tid et 
øjeblik?’ er en replik, der ofte høres 
i dagligstuen. Meningen er enkel og 
klar: ’Jeg har brug for at tale med 
dig’. Klienternes spontane behov 
for at aflevere noget lige her og nu 
lader sig ikke udsætte til et senere og 
måske bedre tidspunkt for os. ’Har 
du tid et øjeblik?’ er nemlig ikke op-
takten til en lang samtale, men til en 
umiddelbar meddelelse, der kræver 
vores parathed til at være nærvæ-
rende og lyttende til stede præcis i 
dette øjeblik.

Denne parathed til at lytte til kli-
enternes umiddelbare meddelelses-
trang tjener flere formål i behand-
lingen.

For det første kan vi på et øjeblik 
få et overraskende indblik i klienter-
nes indre historie, og det er derfor en 
praksis, vi tillægger stor betydning. 
Det er de små glimt af personens 
indre kommentering af sig selv og 
sit befindende, vedkommendes syn 
på sig selv og sin situation, der har 
behandlingsmæssig betydning.

For det andet er det en helt ele-

mentær måde at vise respekt for den 
person, klienten er.

Når vores klienter oplever sig set, 
hørt og ikke mindst forstået, banes 
vejen for større tillid til os, og der-
med øges vores muligheder for at få 
dem til at tænke mere over, hvad de 
kan gøre bedre for sig selv.

ønsker om forandring –  i glimt
Vi er lydhøre over for de her-og-
nu bemærkninger, der åbent eller 
skjult, direkte og kontant eller indi-
rekte og forsigtigt lægger op til en 
dialog om at ændre ved noget,  fx: 
’Jeg ønsker at stoppe med at ryge 
hash.’ –  ’Jeg har svært ved at se, når 
jeg skal læse eller se fjernsyn.’ – ’Jeg 
savner mine børn.’ –  ’Min familie 
vil ikke rigtig kendes ved mig.’ – ’Jeg 
skal se at få ryddet op i min lejlig-
hed.’ – ’Jeg kunne godt tænke mig at 
møde nogen, der ikke er på stoffer.’ 
– ’Jeg foretager mig intet. Bare jeg 
vidste, hvad jeg skal gøre.’ 

Ovenstående klientudtalelser in-
deholder ønsker i forskellige grader 
af gennemsigtighed. Nogle er klart 
udtrykt, andre er underforståede.

I en udtalelse som: ’Jeg ønsker at 
stoppe med at ryge hash’ står ønsket 
klart og utilsløret. Hvorimod andre 
udtalelser i første instans mere er en 
appel til os om at gribe ind, end det 
er en formulering med et mål i sigte. 
Ønsket er uklart i den forstand, at 
det ligger indirekte og ukonkret i 
udtalelsen.

Klienten taler ikke konkret om, at 
han eller hun har det dårligt med det 
og det, og at han eller hun ønsker, 
at der skal ske noget på den og den 
måde, med hjælp sådan og sådan.

I nogle udtalelser er ønsket fore-
løbigt kun drømmende til stede og 
skal derfor først modnes gennem 
en stillingtagen til spørgsmål som 
f.eks. hvordan, hvornår og lignende 
spørgsmål, før der kan handles.

Det samme gælder i flere af de 
ovenstående eksempler, hvor kli-
enterne blot er konstaterende. Det 
virker som tanker, der ikke er tænkt 
til ende, og derfor ikke får hand-

behandling
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lingsmæssige konsekvenser. Det får 
de først der, hvor meningen eller 
det ønske, der kan ligge i udtrykket, 
kommer klart frem.

Så kunne det eventuelt lyde så-
dan: ’Jeg vil reducere mit alkoholfor-
brug’ eller: ’Jeg ønsker at genoptage 
kontakten til mine børn, men hjælp 
mig med at finde ud af, hvordan jeg 
griber det an.’

Appellerende, drømmende og 
konstaterende udtalelser – for nu at 
tage fra de ovenstående eksempler 
– kan altså gøres handlingspotente 
dér, hvor en bearbejdende dialog 
mellem klient og behandler lykkes.

Klienten K
Som bekendt er anatomien i at ville 
forandre, at der først formuleres et 
ønske, der kan pege frem mod en 
mulig ændring. Næste skridt fordrer 
en afgørelse: Vil jeg min hensigt for 
alvor, eller vil jeg ikke? Og sluttelig 
– alt efter udfaldet af denne stillingta-
gen – kan der skrides til handling, der 
hvor ønsket er valgt forpligtende.

For at illustrere denne tankegang 
og for samtidig at beskrive behand-

lerens rolle som mentor vender jeg 
tilbage til endnu et eksempel fra de 
ovenstående ’har du tid et øjeblik’-
bemærkninger.

Klienten K udtaler: ’Jeg har svært 
ved at se, når jeg skal læse eller se 
fjernsyn.’ Denne bemærkning er fal-
det flere gange, så nu udfordres den. 
Klienten har nemlig foreløbig blot 
konstateret, at han har svært ved at 
se uden en eneste gang at komme 
ind på, hvad der ville være ganske 
følgerigtigt, at han måske skulle 
have briller.

Først fastholdt på spørgsmålet: 
’Hvad vil du gøre ved den realitet, at 
du har svært ved at se?’ formulerer 
K for første gang tøvende sit ønske: 
’Jeg vil få lavet en synsprøve hos en 
optiker.’

Når vi i behandlingsøjemed er 
sammen med vores klienter, her 
med K, har vi en slags mentor-rolle. 
En rolle der består i at hjælpe kli-
enten med at skabe klarhed over, 
hvad det er, han vil med sig selv. Vi 
spørger og undersøger, hvad der bli-
ver sagt og ikke sagt. Vi støtter, vej-
leder, opmuntrer og rådgiver vores 

klienter. I vores praksis trækker vi 
både på de personlige erfaringer, vi 
hver især har med at skulle magte 
en tilværelse, og på en faglig viden 
og indsigt i, hvordan personer fun-
gerer, hvis tilværelse delvis er gået i 
stykker på grund af misbrug.

For klienten K var det, med lidt 
hjælp fra mentoren, ikke vanskeligt 
at formulere et realisabelt ønske, 
men så enkelt er det ikke altid.

Ser vi igen på de tidligere omtalte 
klientudtalelser, er hver eneste svan-
ger med hensigt, men det betyder 
ikke, at de alle nødvendigvis forløses 
i handling.

Klienter, der ikke er parate til at 
tænke videre over, hvad de har sagt, 
eller som ikke har lyst til at gøre 
noget ved noget, når det kommer 
til stykket, glider nemlig af og viger 
uden om de spørgsmål, vi stiller des-
angående.

I behandlingsarbejdet er tålmo-
dighed en dyd, en egenskab mento-
ren må besidde eller udvikle for at 
bevare roen og troen på, at klienter 
- der ind imellem fungerer, som om 
de har opgivet sig selv - kan kom-
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me til besindelse på et senere tids-
punkt.

Vi har erfaring med, at det, der 
bare ikke vil lykkes i første omgang, 
fx at komme på talefod med klien-
ten om et projekt, kan lykkes på et 
langt senere tidspunkt, hvor ved-
kommende er indstillet på det.

Tilbage til K, der indtil videre 
har formuleret sit ønske. Nu fore-
står der det, at K skal  handle på det. 
Trods flere opfordringer tøver han, 
og der sker ikke noget, før mentoren 
tilbyder sig, og de sammen går hen 
til optikeren.

Der hvor K endelig skal mobili-
sere handlekraft, får han sit besvær. 
For én ting er at have et ønske som 
en mulighed, der kan realiseres, no-
get andet er at gøre det i virkelighe-
den. K formår det ikke alene. Passa-
gen fra tanke til handling er blokeret 
af mangel på virkelyst.

Dårlige undskyldninger eller regulære 
vanskeligheder
I klienternes mund kan det lyde 
som: ’Jeg kan ikke tage mig sam-
men.’ Eller: ’Jeg kan ikke magte det 
lige nu.’ -  ’Jeg er godt klar over, at 
det er underligt dobbelt, at jeg ikke 
får gjort det, jeg godt vil.’ – ’Jeg kan 
ikke overskue det.’ – ’Det har jeg 
ikke lyst til lige nu.’

Den røde tråd i de ovenstående 
citater er, at klienterne ikke kan tage 
sig sammen, men blokerer, hvor de 
skal handle, selvom de egentlig godt 
vil.Det fænomen har vi ingen ud-
tømmende forklaring på, men en 
vis klarhed har vi dog fået ved spør-
gende at undersøge betydningen af 
det, klienterne siger til os.

Der kan selvfølgelig være tale om 
udenomssnak, når klienterne plud-
selig ikke magter noget eller ikke har 
energi til noget. Bekvemmelighed, 
det at være fri for anstrengelse og 
besvær, spiller her ind med fabrike-
rede undskyldninger.

Sygdom og sløvhed
Men alt er nu ikke nødvendigvis 
undskyldninger og svinkeærinder. 

Der kan meget vel være noget om 
snakken, når klienter næsten ikke 
orker at gøre noget.

Manglen på vitalitet kan være 
meget tydelig hos klienterne, både i 
det de siger og i deres kropssprog.

De oplever træthed, og det kan 
ses. Gennemgående spiser og sover 
de ikke godt nok, og deres almene 
fysiske tilstand er ikke god. Ud af 
60 klienter har de 54 f.eks. kronisk 
Hepatitis C.

En anden ting, der også virker 
bremsende på initiativet, er den 
sløvhed, der kommer af et dagligt 
brug af hash, øl og beroligende pil-
ler, som de fleste af vores klienter 
tager i et eller andet omfang.

Nogle nøjes med at indtage det 
ene frem for det andet, andre er kun 
tilfredse, hvis de både får det ene 
og det andet. Så længe det ikke ud-
vikler sig til et åbenlyst misbrug, en 
ond cirkel hvor mere vil have mere, 
er det noget, vi ikke bare sådan uden 
videre kan gribe ind overfor, selvom 
klienterne tydeligvis reagerer pas-
sivt og sløvt på grund af deres dag-
lige ekstra indtag.

Det, der yderligere kan hæmme 
lysten til at handle, gøre noget nyt, 
er de stemninger i følelseslivet, der 
dræner for energi.

’Når jeg ikke er glad inde i mig 
selv, har jeg ikke kræfter til at gå no-
gen steder hen, gøre noget,’ siger en 
af klienterne.

Nej, glæde er der ikke meget til 
stede af inde i vores klienter. Går vi 
i dybden for at finde ud af, hvordan 
de i grunden er til mode, møder vi 
ensomhed og stemninger af tilbage-
holdt fortvivlelse og tristhed hos de 
fleste af vores klienter. 

De onde cirkler
I lagene over det dybe er der en mere 
naturlig bevægelighed, hvor følelser 
fra hele registret melder sig og slip-
pes spontant i øjeblikket. En klient 
kan i vrede fare op, bande og svovle, 
men når udladningen er sket, er det 
hele overstået, og klienten falder 
ned igen. Således kommer og går 

følelserne hele tiden uden at få per-
manent karakter.

Helt så sikkert er forløbet ikke 
med visse stemninger. De kan nem-
lig, som antydet, få karakter af noget 
mere vedvarende. Vi ser i hvert fald 
klienter, der i afmagt, mismod og 
tristhed er fanget i onde cirkler af 
passivitet i årevis.

Det siger vel sig selv, at tristhe-
den, denne mangel på glæde og 
energi, påvirker klienters måde at 
opleve deres verden på. Alt bliver alt 
for let så gråt i gråt, at selv små op-
gaver næsten ikke bliver til at over-
komme.

De forskellige hindringer for kli-
enternes virkelyst, der lige er blevet 
beskrevet - og der skal såmænd nok 
være flere - udfordrer det sigte, vi 
har med ambulatoriets behandling,  
nemlig at hjælpe klienter med at 
hjælpe sig selv til at få det bedre.

Derfor står vi heller ikke passivt 
på sidelinien og ser på, men går ak-
tivt ind og hanker op i en klient, der 
hvor et ønske stadig lever, uden at 
klienten kan tage sig sammen til at 
handle. Som i tilfældet med K, hvor 
behandleren går med ham hen til en 
optiker og i momentet bliver en sup-
plerende vilje i klientens projekt.

Meningen er ikke, at behand-
leren skal ville mere med klienten, 
end klienten dybest set vil med sig 
selv.

Meningen er at hjælpe klienter 
med at få gjort det, de af forskel-
lige grunde ikke får gjort, hvis de til 
en start skal gøre det alene. Og det 
selvom de, som alle andre, godt ved, 
hvad der i bestemte situationer vil 
være godt for dem at gøre.

Splittelsen mellem ja og nej
Som det fremgår af ovenstående kan 
klienter komme til at stå i et mod-
sætningsforhold til sig selv. En side 
af klienten vil godt, er interesseret 
- en anden side vil ikke, er ikke rig-
tig interesseret. Klienten står i vejen 
for sig selv. Personen er ikke samlet, 
men splittet mellem et ja og et nej til 
en given opgave - og blokerer.

behandling
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En klient vælter på sin cykel. Trods 
mange smerter siger han nej til at 
tage på skadestuen. Smerterne ta-
ger til, han kan dårligt gå, men han 
vil ikke på hospitalet. Han har ikke 
tiltro til læger og er bange for hospi-
taler. Samtidig aner han dog godt, at 
et ja til at blive undersøgt nok ville 
være det bedste, han kunne gøre for 
sig selv, men han tør ikke.

Det er klientens skræmmende 
forestillinger om virkeligheden - her 
læger og hospitaler - der holder ham 
tilbage. Men da det nu er sådan, at 
ens forestillinger om virkeligheden 
ikke altid svarer til virkeligheden, er 
der god grund til at hjælpe klienten 
med at opdage, at det også kunne 
være tilfældet her. 

Det vanskelige ligger  i, at en så-
dan opdagelse, hvor klienten erfa-
rer, at læger og hospitaler ikke be-
høver at være skræmmende, først 
findes på den anden side af netop 
den handling, han af utryghed viger 
tilbage for. Behandleren allierer sig 

med det tøvende ja i klienten ved at 
tilbyde at tage med ham på hospi-
talet og være ved hans side gennem 
hele undersøgelsen. Den tryghed, 
klienten finder i alliancen med be-
handleren, er udslagsgivende. Han 
overvinder sin frygt og tager imod 
tilbuddet.

Det ender med operation og en 
indlæggelse, der giver klienten et 
mere nuanceret og et mere positivt 
syn på hospitaler, end han havde 
før. En ny erfaring han som sagt ikke 
kunne ræsonnere sig frem til, men 
måtte handle sig frem til.

Jeg kan ikke klare det
Lad os se lidt nærmere på en til-
kendegivelse som: ’Jeg kan ikke 
klare det.’ Den er i tråd med oven-
stående problematik og forekom-
mer desuden hyppigt i henkastede 
bemærkninger fra klienternes indre 
historie.

Her er det, som om klienten for-
veksler sin forestilling om virkelig-

heden med selve virkeligheden og 
derfor undlader at handle, da ved-
kommende jo på forhånd mener at 
kende resultatet: Jeg kan ikke klare 
det.  

Det kan være at gå til tandlæge, 
genoprette kontakt til forældre el-
ler børn, stoppe et sidemisbrug, få 
styr på helbred, bolig, økonomi, el-
ler hvad det nu kan være, klienterne 
opfatter som uoverkommeligt, for-
uroligende eller ligefrem frygter.

Klientens opfattelse af sig selv 
som en, der ikke kan klare det, lev-
ner i første instans ikke plads til, at 
han eller hun på egen hånd kan fin-
de den nødvendige vilje - og nogle 
gange det nødvendige mod - til at gå 
i lag med tingene.

Uden en omvurdering af egen 
formåen kommer klienten ikke vi-
dere, og her kan behandleren, som 
supplerende vilje, hjælpe med til, 
at klienten kommer i gang med de 
handlinger, hvis gennemførelse kan 
ændre vedkommendes hidtil meget 
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pessimistiske syn på sig selv og sin 
formåen i en mere optimistisk ret-
ning.

Klienten K igen
Lad os se tilbage på K, der i mel-
lemtiden har fået briller. Han fik lidt 
hjælp i begyndelsen, men klarede 
resten selv.

Klienten har fået briller. Herre-
gud, og hvad så? Til den indvending 
er der to ting at sige. Det er natur-
ligvis til gavn og glæde for klienten, 
at han nu bedre kan se, hvad han 
foretager sig, og at han derfor blandt 
andet kan dyrke sine interesser for 
skak og frimærker med stor fornø-
jelse igen.

Det andet, der skal siges noget 
om, er de utilsigtede muligheder, 
der dukker frem i kølvandet på til-
sigtede handlinger. 

Selv om det ligger i kortene, har 
K ikke fået sine briller med det sigte 
at melde sig ind i en skak- eller en 
frimærkeklub. Men i et fremadrettet 
behandlingsperspektiv med social 
og personlig vækst for øje vil denne 
utilsigtede mulighed være en oplagt 
og meningsgivende handling for kli-
enten.

At blive talt til som skakspilleren 
– skakbrugeren frem for stofmisbru-
geren - gør en verden til forskel.

Det gælder for K som for andre 
klienter, at der er en tøven, når det 
næste skridt i en udvikling er kon-
takten til miljøer, hvor det at få me-
tadon og tale med behandlere ikke 
er på dagsordenen.

I disse nye sammenhænge, hvor 
klienten kan vokse, er der en frygt 
for ikke at kunne begå sig blandt an-
dre, som personen ikke umiddelbart 
føler sig ligestillet med.

Det er forståeligt, at klienter, der 
forsøgsvist skal gå fra vante til uvan-
te måder at tale og være på, kan tøve 
med at tage skridtet af lutter usik-
kerhed.

Klientens og behandlerens ansvar
Når en klient oplever sig værdsat af 
behandleren som den person, ved-

kommende nu engang er, bliver det 
en drivkraft i samarbejdet, der gør, 
at klienten åbner sig og bliver mere 
lydhør og reelt tør tale om forslag, 
der indeholder mulige løsninger på 
det, klienten har svært ved at hånd-
tere på egen hånd.

Hver gang en behandler går as-
sisterende ind i en klients gøremål, 
rejser det automatisk spørgsmålet 
om fordeling af ansvaret i det, der 
nu er sat i gang. Behandleren skal 
jo ikke overtage et projekt, men skal 
yde sit på samme måde, som klien-
ten skal yde sit. Hver har sin andel 
at varetage i en alliance, hvor det 
centrale og styrende som tidligere 
nævnt er et realistisk ønske, der er 
muligt at indfri, hvis det kan fast-
holdes.

Klientens ansvar i behandlingen 
er derfor løbende at give de tegn fra 
sig, der viser, at vedkommende er 
interesseret i og arbejder med på at 
opnå det, han eller hun har sat sig 
som mål. Behandlerens ansvar er at 
sætte ind der, hvor klienten begyn-
der at stå i vejen for sig selv, og hjæl-
pe med at overvinde de barrierer for 
handling, der er i spil.

Det siger sig selv, at det er forskel-
ligt fra klient til klient, hvor meget 
ansvar der tages. Det beror på klien-
tens personlighed, vedkommendes 
indstilling og kunnen i forhold til 
det, der skal gøres, og behandlerens 
involvering i samarbejdet bliver be-
stemt derefter.

Ind imellem kan det være, som 
om behandleren vil mere med en 
klient, end klienten i øjeblikket vil 
med sig selv. Det kan fx ske dér, hvor 
behandleren prøver at fastholde kli-
enten på de mål, den pågældende 
er i færd med at vende ryggen, fordi 
det er svært og tager tid at forlige sig 
med tanken om forandring.

Men hvis behandleren for aktivt 
overtager ansvaret for klienten, eller 
hvis behandleren for passivt afven-
ter, at klienten overtager ansvaret 
for sig selv, er det ikke holdbart. 
Kun i en balancegang mellem at 
gribe ind og at afvente, mellem ak-

tivitet og passivitet, er der en farbar 
vej for behandleren.

Uoverensstemmelser mellem det 
sagte og det gjorte
Der er ingen manual, der entydigt 
kan fortælle os, hvad der er rigtigt, 
og hvad der er forkert. Dertil er be-
handlingen - en proces, der forløber 
i kommunikation - alt for uforudsi-
gelig med ryk frem og tilbage mod 
et mål.

I kommunikationsprocessen, hvor 
behandleren taler med sig selv om 
den behandling, han eller hun er in-
volveret i, samtidig med at behand-
leren taler med klienten, og hvor kli-
enten tilsvarende taler med sig selv 
om den behandling, han eller hun 
er involveret i, samtidig med at kli-
enten taler med behandleren, er der 
til stadighed brug for klargørende 
refleksioner. Behandleren må søge 
at tydeliggøre, hvordan det sagte 
som det usagte gør sig gældende i 
behandlingen.

Især der, hvor behandlingen ikke 

behandling

modelfoto. istock
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flyder, er behandleren i reflekteren-
de kontakt med det, der observeres, 
og det der fornemmes, når behand-
leren er sammen med klienten. Der, 
hvor klienten f.eks. uden varsel bli-
ver væk fra aftaler og efterfølgende 
helst vil forbigå det i tavshed, er det 
oplagt, at behandleren spørger ind 
til tavsheden, da det usagte nu fyl-
der mere end det sagte. Der er ikke 
overensstemmelse mellem det, kli-
enten siger, han eller hun vil, og det 
den pågældende gør.

Udadtil har klienten en aftale, 
men indadtil har vedkommende 
ikke den samme aftale med sig selv, 
som han eller hun har med behand-
leren. Når det kommer til stykket, 
vil klienten hellere noget andet og 
prioriterer anderledes.

Problemet er ikke problemerne
For at finde ud af, hvad klienten går 
og taler med sig selv om, når han el-
ler hun bakker ud af aftaler,  kon-
fronterer vi personen  med vedkom-
mendes væremåde i de pågældende 

situationer, samtidig med at vi giver 
et bud på, hvad der foregår i ham el-
ler hende ud fra det, vi fornemmer, 
og det kendskab vi har til klienten. 

F.eks.: ’Du trækker dig fra alt. 
Har du mistet lysten til at deltage? 
Er det svært for dig?’ Disse spørgs-
mål repræsenterer et bud.

Problemet er ikke, at klienten har 
problemer. Problemet er, hvis kli-
enten oplever det som et problem i 
forhold til os - og tier stille.

De bud eller kvalificerede gæt, vi 
kommer med, er stikord, der skal 
gøre det lettere for klienten at tænke 
højt. Når han eller hun hører, at vi 
alligevel godt ved noget om, hvad 
det er, der er på tale, er det måske 
ikke mere helt så vanskeligt at dele 
det med os i åbenhed. 

Med en indstilling til behandling, 
der er uden bebrejdelser, giver vi 
netop klienten plads til at åbne sig 
dér, hvor han eller hun let kunne gå 
i forsvar.

Så i stedet for at forsvare sig kan 
klienten begynde at undre sig. Un-
dre sig sammen med behandleren 
over, at der ikke er sammenhæng 
mellem det, vedkommende siger, 
og det vedkommende gør. På trods 
af, at klienten er inderlig utilfreds 
med sit aktuelle liv og gerne ser det 
forme sig anderledes.

Klienten får mulighed for at tage 
sig selv i kritisk øjesyn, når behand-
leren sætter sig ved hans eller hen-
des side, og de sammen ser på de 
uheldige konsekvenser, vedkom-
mendes undvigende adfærd har i 
forhold til de ønsker, han eller hun 
til en start formulerede og gerne så 
virkeliggjort.

Blikket for de negative konse-
kvenser kan afstedkomme, at kli-
enten på ny må tage stilling til sin 
adfærd. Og her kan følelser af util-
fredshed gøre sig gældende som en 
spore til forandring.

Den styrkede selvfølelse
Som bemærket er det ikke den lige 
og enkle vej til målet, der kende-
tegner behandlingsprocessen, men 

derimod de mange tilløb og bestan-
dige frem- og tilbageskridt.

Klientens beslutning om at for-
andre sig, og de valg der må gøres 
i den forbindelse, foretages ikke én 
gang for alle, men må gentages gen-
nem hele behandlingen. De bedste 
intentioner gør det ikke alene. Hvis 
ikke paratheden er til stede, sker der 
intet.

Men der sker noget. Det viser de 
mange forløb, hvor tingene trods alt 
lykkes for klienterne. Det kan være 
ting, som i det ydre kan synes som 
småting, men som i klientens indre 
er store ting, der styrker selvfølel-
sen. Når en klient får ordnet sine 
tænder, så han uden skam tør åbne 
sin mund, når han er sammen med 
fremmede. Ligeledes glæden ved at 
få saneret sin lejlighed, så han eller 
hun igen har lyst til, at andre skal 
komme der. 

For ikke at tale om de klienter, 
der flytter ind i deres egen bolig og 
endelig får sig en fast base som ud-
gangspunkt for nye initiativer.

Flere klienter har atter fået kon-
takt til deres børn, og kræfter, der 
har været bundet i skyldfølelser, fri-
gøres.

Det er, når klienterne begynder 
at tro på sig selv – når de bruger 
egne kræfter med sig selv og ikke 
imod sig selv - at de er i stand til at 
få styr på et hash-, alkohol- eller et 
pillemisbrug.

Nye sociale kontakter giver nyt 
livsindhold. Som det sker for klien-
ter i revaliderings- og arbejdssitua-
tioner, hvor det at indgå i nye sam-
menhænge og blive respekteret for 
det, man kan, øger selvrespekten.

Sluttelig skal nævnes, at ikke alt i 
behandling skyldes bevidste ønsker 
og planer. Når tilværelsen – den te-
rapi vi alle deltager i – uventet spil-
ler ind med hændelser – gode som 
dårlige – der vækker stærke følelser, 
kan det mane til eftertanke og un-
dertiden sætte skred i ellers fastlåste 
livsmønstre. ■
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én hver dag, og vi oplever en masse 
fælles ting. Sker der f.eks. noget på 
Udsigten, som vedrører os alle, har 
vi noget fælles at snakke om, som 
det kan være svært at snakke med 
sine andre venner om. 

Vi påvirker hinanden mere, end 
man måske lige skulle tro, og det 
kan være både i positiv og i nega-
tiv retning. Starter én beboer dagen 
med frustration og brok, kan alle 
lige pludselig være i dårligt humør. 
Man render og hidser hinanden op 
og kan hurtigt blive enige om, hvor 
dårligt et sted Udsigten egentlig er. 
Starter dagen derimod positivt, kan 
det også være med til at smitte af på 
de andre. 

I starten var min indstilling, at 
jeg ikke kom her for at få venner. 
Jeg havde tænkt mig at køre tingene 
på min måde, og alle andre kunne 
jeg sådan set være ligeglad med. Jeg 
fandt hurtigt ud af, at sådan kan 
man ikke gennemføre en behand-
ling. Man kan ikke gå upåvirket 
rundt, og man kan ikke være lige-
glad. Har en beboer et tilbagefald, er 
dét det første der bliver snakket om 
blandt beboerne. Bliver en beboer 
udskrevet, efterlader det et tomrum 
hos de andre. Ens tanker går meget 
på, om personen så kan holde fast 
i sin beslutning om et anderledes 
liv. Det gør mig trist, for det minder 
mig om, hvor skrøbeligt alting kan 
være. Det minder mig om, at det lige 
så godt kunne have været mig.

Når det er sådan, man får det, 
skulle man tro, at vi støtter hinan-
den i ikke at tage tilbagefald. Det er 
desværre ikke altid tilfældet, og det 
viser igen, hvor let det er at lade sig 
lokke af tanken om stoffer. Hvis en 

At være i behandling 
En 23-årig klient beskriver de overvejelser hun har gjort sig undervejs i sit første behand-
lingsforløb, der startede på udsigten. Artiklen er skrevet i perioden juli – november 2005. 

beboer har lyst eller trang til alko-
hol eller stoffer (sit vante gamle liv), 
kan vedkommende finde på at lokke 
en eller flere andre beboere med på 
idéen. Vi ved alle, at der er en risiko 
forbundet med et tilbagefald, og den 
risiko vi tænker på, er risikoen for at 
blive ’opdaget’. Alligevel er vi villige 
til at tage chancen, også selvom vi 
ved, at det kan koste en udskrivning. 

behandling

AF EN ANONYM KLIENT I BEHANDLING

Når jeg tænker tilbage på 
min første uge her på Ud-
sigten, er det ikke ligefrem 

gode minder. Jeg havde slet ikke lyst 
og brokkede mig til min socialrådgi-
ver hele vejen fra Køge til Roskilde. 
Da jeg kom, havde jeg trukket min 
kasket helt ned i panden, for jeg 
gad da slet ikke se på nogen men-
nesker. Hele den første uge tilbragte 
jeg på mit værelse.  Jeg havde rigtig 
svært ved at falde til, og jeg havde 
slet ikke lyst til at snakke med no-
gen. Det ændrede sig heldigvis, men 
det kan stadig være svært. Man er 
et sted, hvor man skal snakke om 
alting: Enten skal man snakke med 
sin kontaktperson, sin psykolog el-
ler sine medbeboere. Det kan være 
rigtig svært at åbne op, specielt fordi 
man skal sænke paraderne lidt. Det 
er, som med så meget andet, noget, 
man skal øve sig på. Det er ikke no-
get, man bare lige gør, og jeg øver 
mig stadig efter fire måneder. 

Jeg tror måske, at de, der har væ-
ret i behandling før, har en smule 
lettere ved det. De har prøvet det 
hele før og ved hvordan det funge-
rer. Så alligevel ikke, for det er jo nye 
mennesker, de møder. Jeg tænker, at 
det er meget forskelligt fra person 
til person, men at det vel for nogle 
bliver lettere, hvis de har prøvet det 
før?

Fællesskab?
Vi er her alle sammen af forskel-
lige årsager, og vi har alle sammen 
forskellig alder og baggrund. Ens 
medbeboere er - sammen med per-
sonalet – dem, der går op og ned af 

modelfoto: istock
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oppe og køre, og alle fornuftige tan-
ker var som blæst ud af hovedet på 
mig. 

Det var i pinsen, og på det tids-
punkt havde jeg ikke rørt stoffer i ca. 
to måneder. Jeg troede derfor, jeg 
ville kunne styre det, og jeg havde 
ikke den mindste tvivl eller dårlige 
samvittighed - hverken over for mig 
selv eller nogen andre. 

Jeg fik endelig fat i noget amfeta-
min - jeg ville hellere  have haft no-
get coke, men alt kunne bruges. Min 
plan var at tage noget samme aften 
og lidt at stå op på næste morgen 
og så ellers gemme resten til næste 
weekend. Jeg nåede at tage tre gange 
lørdag aften/nat, og det første, jeg 
gjorde søndag, var også at tage no-
get. Resten af søndagen gik så med 
at tage speed og prøve på at skjule 
det for andre. Jeg tænkte, at jeg nu 
brød mit eget løfte om kun lige at 
tage lidt, men jeg var fuldstændig li-
geglad. Jeg startede også mandagen 
med noget speed og kunne hurtigt 
mærke, at der skulle mere og mere 
til. Mandag aften afleverede jeg så 
det sidste - jeg var allerede blevet 
opdaget i en urinprøve. Det var 
enormt svært for mig at aflevere det, 
og der var en vild konflikt oppe i mit 
hoved. 

Jeg troede, at jeg var nået langt 
nok til selv at kunne styre det bare 
lidt. Det var rigtig hårdt at finde ud 
af, at det var jeg ikke - det var måske 
nok det værste ved det tilbagefald. 
Jeg havde det elendigt de følgende 
dage, både fysisk og psykisk. Jeg 
følte,  at de to måneder i behandling 
ikke havde givet noget, og jeg tænk-
te, at jeg sikkert aldrig ville komme 
videre. 

Det er ikke noget, jeg er glad for 
at tænke tilbage på, men jeg ved, at 
det lige netop er sådanne minder, 
der er vigtige at have. Hvis man kun  
husker det positive og fede ved stof-
ferne, er det alt for let at falde i igen. 
Jeg blev utroligt vred, skuffet og ked 
af det, og jeg følte slet ikke, det var 
det hele værd. Mit tilbagefald fik mig 

Man kan måske undre sig lidt over, 
hvorfor det er sådan. Undre sig over, 
at vi ikke støtter hinanden bedre. Jeg 
tror måske, det handler om ikke at 
være alene - at det er mere okay, hvis 
man er flere om det. Så bliver det 
lidt mere i orden, og man kan dele 
oplevelsen med en anden. Man kan 
gå og hviske om det i krogene, og 
man kan tænke, at man er snu, fordi 
man ikke er blevet opdaget. 

Har alle en god periode, kan vi 
såmænd godt prøve på at støtte hin-
anden. Vi kan prøve at snakke hin-
anden fra at gøre noget dumt, eller 
vi kan true med ikke at holde mund 
over for personalet. Nogle gange 
tror jeg, at det er det bedste, vi kan 
gøre for hinanden. Det tror jeg, lige 

indtil det er mig selv, der vil ud og 
have stoffer eller drikke. 

Når ønsker ikke er nok
Ønsket om et liv uden misbrug er 
ikke bare lige et ferieophold på Ud-
sigten, og så er man for altid kureret. 
Mit eneste tilbagefald med stoffer vi-
ste mig, hvor sårbar jeg stadig er. Jeg 
havde i en uges tid ikke haft andet 
på hjernen end stoffer, og alle mine 
tanker gik på, hvordan jeg kunne få 
fat i noget. Jeg kontaktede folk, jeg 
ellers havde svoret på ikke at kon-
takte igen. Folk, som jeg burde have 
slettet fra min telefon, men som jeg 
sjovt nok ikke kunne få mig selv til 
at slette alligevel, for der kunne jo 
opstå en ’nødsituation’. Jeg var helt 
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til at føle mig som en rigtig ynkelig 
narkoman, og sådan har jeg ikke lyst 
til nogensinde at føle igen.

Mit ønske havde indtil da været at 
kunne komme til at kontrollere stof-
ferne. Jeg ved nu, at der ikke er nogen 
mellemvej for mig. Det tror jeg ikke, 
der er for nogen. Jeg ved nu, at det 
må være enten eller, og at der følger 
konsekvenser med begge valg. 

Et liv uden stoffer
Jeg har truffet mit valg, og jeg vil no-
get andet end stoffer, alkohol og vil-
de fester. Der skal selvfølgelig være 
plads til at drikke ind imellem, men 
det er nødt til at være med måde. 
Stadigvæk, når folk så spørger mig, 
om jeg er klar til behandling, så ved 
jeg ikke, hvad jeg skal svare. Jeg vil 
gerne være klar til behandling, men 
hvornår ved jeg, om jeg virkelig er 
det? Sådan tror jeg, der er mange, 
der har det, og det viser igen bare, 
hvor meget magt stoffer let får over 
én. Mit bud på det med at være klar 
er, at det er noget, man bliver hen 
ad vejen. Jo længere man er kommet 
i sin behandling, des mere klar vil 
man nok føle sig. Der er hele tiden to 
stemmer i ens hoved: Den ene siger: 
stoffer, og den anden siger: livet. Det 
kan være svært virkelig at forstå for 
folk, der ikke selv har prøvet det, og 
det gør det ind imellem rigtig svært 
at forklare, hvordan man har det. 
Man kan bruge ord som rastløshed 
og frustration, men jeg tror et bedre 
ord vil være afhængighed. Når man 
har været væk fra stofferne i en vis 
tid, er man ikke længere fysisk af-
hængig. Men man fortsætter med at 
være psykisk afhængig i rigtig lang 
tid, måske resten af livet. Der vil al-
tid være mennesker og situationer, 
man skal undgå for ikke at falde i, 
og man bliver nødt til at finde andre 
løsninger, end dem man har været 
vant til i meget lang tid.

Stofferne efterlader en vis tom-
hed i én, en tomhed der skal ud-
fyldes af andre ting. Ved man ikke 
lige, hvad disse andre ting skal være, 
kan man let blive usikker og bange. 

Bange for, hvordan man skal klare 
sig uden sin ’bedste ven’, og usikker 
på, om man kan klare det. Det er let 
at blive snydt af sine egne tanker, og 
ingen anden er bedre end én selv til 
at finde på gode undskyldninger for 
at tage et tilbagefald. 

Terapi
Alene ordet ’terapi’ eller ’psykolog’ 
kan få det til at løbe mig koldt ned 
ad ryggen. Jeg får lyst til at gemme 
mig, og jeg kan begynde at svede 
koldsved. De fleste mennesker har 
en eller anden idé om, hvad terapi 
går ud på, og om det er en hjælp el-
ler ej. Jeg tror de fleste mennesker 
vil kunne få noget ud af terapi, men 
man skal selv ville det. Ellers  er det 
spild af tid. 

Terapi kan være noget af det 
ondeste, der findes, for man bliver 
tvunget til at tænke på og snakke om 
en masse ting, som man ellers har 
holdt for sig selv. Omvendt må det 
være en kæmpe hjælp at få ’læsset 
af ’, da det må kunne give noget mere 
overskud. Jeg tror, det kan hjælpe én 
til at tænke anderledes. For mange - 
inklusive mig selv - er det netop lige 
det, der er så svært. Det er svært at 
skulle betro sig til en fremmed per-
son, svært at lægge facaden på hyl-
den. Man kan være bange for, hvad 
psykologen vil tænke om det, man 
nu siger, bange for, hvordan man 
selv vil reagere. 

Hvor skørt det end må lyde, kan 
jeg nogle gange næsten være bange 
for, at jeg dør, hvis jeg for alvor går 
ind i terapien. Jeg tænker, at min fa-
cade vil krakelere fuldstændig, og at 
jeg vil gå helt i opløsning. 

Det er meget svært at beskrive, 
men det afspejler nok meget godt, 
hvordan jeg har det med det.  

Behandere
Personalet på Udsigten har en fælles 
funktion: at hjælpe os beboere bedst 
muligt gennem et behandlingsfor-
løb. De er behjælpelige på hver de-
res måde og står altid til rådighed, 
hvis man har brug for en snak. Da 

det ikke altid er en snak, man har 
brug for, prøver personalet også at 
arrangere forskellige aktiviteter, få 
gang i bordtennis og bordfodbold 
osv. Det er vigtigt, for man kan godt 
gå og blive rimeligt rastløs.

Personalet er en broget flok, og 
de har hver deres baggrund og for-
skelligheder. Spørger man forskel-
lige behandlere til råds, får man 
vidt forskellige svar, og det kan godt 
skabe en del frustrationer. Omvendt 
kan deres forskellighed også være 
en fordel, for når man snakker med 
dem, kan man komme vidt omkring. 
De har hver deres erfaringer og op-
levelser, og de har selvfølgelig også 
hver deres måde at sige tingene på, 
så man kan få belyst et problem fra 
flere forskellige synsvinkler. 

Nogle er gode til at organisere og 
står for en del praktiske ting, andre 
er bedre til at ’underholde’ beboerne 
med aktiviteter. Nogle snakker man 
bedre alvorligt med, og andre er bed-
re til at pjatte og lave sjov med. 

Jeg tror, det er vigtigt, at der er 
så forholdsvis mange personer an-
sat, da det også kan lære nogle kli-
enter at omgås andre mennesker, at 
samarbejde og at stole på hinanden. 
Man kan også lære at sige fra, og 
man bliver tvunget til at vurdere folk 
på deres person og ikke deres ydre. 

Noget, som kan være rigtig svært 
for mange mennesker, er at sige, 
når de ikke har det særligt godt - at 
række hånden ud efter hjælp. Så går 
man og sparer en masse vrede, irri-
tation og frustration sammen, og det 
kan så komme ud på en ikke særlig 
behagelig måde. Det er personalet, 
der må lægge øre til diverse verba-
le angreb, og jeg forestiller mig, at 
det ikke altid må være lige behage-
ligt. Forskellen på personalet og på 
folk ’i den virkelige verden’ er, at de 
ansatte her accepterer det et langt 
stykke hen ad vejen. De ved, at det 
som regel ikke er personligt, og prø-
ver derfor at snakke vedkommende 
lidt til ro igen. Nogle gange må per-
sonalet tage en dyb indånding og 
tænke, at det kun er et arbejde. Det 
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gode ved denne reaktion er, at per-
sonalet ikke bærer nag. De ved, at 
en sådan situation opstår, fordi den 
pågældende beboer har det svært. 
Det er ikke mange steder, man mø-
der den form for forståelse. 

Netværk 
Det må  være svært for dem, hvis 
hele netværk består af stofmisbru-
gere. Jeg er i behandling med flere, 
der har det sådan, og hvad gør man 
egentlig? En medbeboer sagde: ’Det 
er jo folk, jeg har kendt hele mit liv. 
Skal jeg bare droppe dem fuldstæn-
dig nu?’ Jeg vidste ikke helt, hvad jeg 

skulle svare, for jeg har jo aldrig selv 
været i den situation. Måske hand-
ler det om at kunne bevise over for 
de gamle venner, at nu er man altså 
kommet videre med sit liv? Enten 
accepterer folk det så, eller også bli-
ver man nødt til at droppe kontak-
ten. 

Jeg har selv den fordel, at ingen 
af mine venner og veninder tager 
stoffer. De kendte mig, mens jeg tog 
stoffer, de kender mig nu, mens jeg 
kæmper mig væk fra stofferne, og 
de vil kende mig, når jeg er færdig 
med stofferne. Det betyder meget 
for mig, da de har været, stadig er 

og fortsat vil være en meget stor del 
af mit liv.  

På Udsigten arbejder vi på at ska-
be nye netværk. Det kan enten være 
i form af en interesse eller en eller 
anden form for uddannelse, hvor 
man kan stifte nye bekendtskaber 
og få chancen for at starte op på en 
frisk. Det lyder måske let og ligetil, 
men mit indtryk er, at det er noget 
af det allersværeste for folk. Der er 
megen usikkerhed, for nu er man 
lige pludselig ikke på stoffer læn-
gere. Nu kan man ikke gemme sig 
bag en facade af kokain, nu har man 
ikke noget værn mod verden på den 
samme måde. 

Det er noget vi arbejder med i 
gruppeterapien, og vi snakker også 
om det indbyrdes. Det bedste ville 
vel være, hvis vi alle kunne holde 
os stoffri og bevare kontakten med 
hinanden. På den måde havde vi jo 
mange muligheder for nye bekendt-
skaber, og vi kunne støtte hinanden. 
Der ville være nogle at dele alle op-
levelserne fra behandlingen med, 
oplevelser man ikke kan dele med 
andre. Det ville være rigtig godt, 
men hvad nu, hvis vi i stedet for 
at støtte hinanden hiver hinanden 
med ned? 

Selverkendelse
I løbet af ens behandling når man 
frem til nogle selverkendelser. Det 
kan være en ret skræmmende pro-
ces, da man bliver nødt til at er-
kende, at man ikke har haft særlig 
meget styr på sit liv. Da jeg kom 
her, kom jeg, fordi jeg havde ’et 
mindre problem’ med stoffer. Min 
socialrådgiver havde godt nok sagt, 
at mit alkoholforbrug måske heller 
ikke var helt sundt, men jeg afviste 
hende fuldstændig. Jeg syntes, hun 
overdrev helt vildt, og ville slet ikke 
høre tale om, at det var et problem. 
Det holdt jeg fast i meget længe - 
for så alligevel at erkende, at det nok 
havde taget en smule overhånd. No-
get af det sværeste er at holde fast 
i de erkendelser, man er nået frem 
til. Det er lidt ligesom med vejret, 
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det skifter hele tiden: Der kan godt 
være perioder, hvor man kan holde 
sit mål for øje, men som et lyn fra 
en klar himmel kan det hele plud-
selig skifte. Fra at man ønsker et 
anderledes liv med job, uddannelse, 
sport, bolig og alt det andet helt al-
mindelige, ønsker man kun at fylde 
sig med stoffer og danse natten lang. 
Jeg tror, selverkendelse er noget, der 
kommer hen ad vejen lige som så 
meget andet. Det er noget, man skal 
arbejde med, men jo længere man 
når i sin behandling, des lettere vil 
det være at fastholde den. 

 Når behandlingen er slut
Når vi er færdige her og skal ud og 

stå på egne ben, bliver det nok en ri-
melig hård prøvelse. Man har været 
vant til at blive diskuteret på kryds 
og på tværs, og lige pludselig er man 
alene. Mens man er i behandling, 
har alle en eller anden mening om 
én. Når man er færdig, er det egent-
lig kun ens egen mening, der tæller. 
Det tror jeg bliver en udfordring, 
for så er der pludselig ikke nogen at 
støtte sig til på samme måde. Man 
bliver nødt til at stole på sig selv og 
de beslutninger, man så træffer. Her 
på Udsigten kan man sige, hvis man 
har en dårlig dag, og man kan blive 
fritaget for sine pligter. På arbejds-
markedet er folk ligeglade med, om 
du har en dårlig dag. Dér passer 
man enten sit arbejde, eller også fin-
der man et andet. Her er man nødt 
til at bruge sine venner og veninder, 
eller hvem man nu har som sit net-
værk, for de har levet i den ’rigtige’ 
verden uden stoffer, og de kan støtte 
én til at komme videre. 

En god veninde sagde bl.a.: ’Du 
vil komme ud for, at nogle menne-
sker er nogle svin over for dig, og du 
vil tit følge dig uretfærdigt behand-
let. Det er bare ikke en undskyld-
ning for at tage stoffer eller at drikke 
på en hverdag, og det er noget, du 
skal arbejde med. Du skal lære ikke 
at lade dig slå ud over hverdagsting, 
du skal lære at tackle problemerne 
på en normal måde’.  

Jeg ved godt, at hun har ret, og jeg 
vil så gerne. Det er bare meget let-
tere sagt end gjort, og man er så god 
til at finde på undskyldninger. Jeg er 
træt af undskyldninger, de hjælper 
mig ikke spor. Jeg vil ud og leve et 
’normalt liv’ med alt, hvad det in-
debærer, og jeg vil være i stand til at 
tackle de problemer, jeg møder. Jeg 
vil kunne tackle dem uden stoffer og 
alkohol, alt andet vil være et kæmpe 
nederlag. Det er bare svært at sige, 
hvad man ønsker sig af fremtiden. 
Det eneste, jeg ved, er, at jeg ikke vil 
leve som før. Jeg vil hellere være død, 
end jeg vil være narkoman igen. 

Slut med Udsigten
Udsigten har eksisteret i snart tre år, 
og den skal desværre lukke. Det er 
efter min mening en rigtig dårlig idé, 
og jeg synes ikke Udsigten har fået 
en fair chance. Jeg tror, at lige præcis 
denne form for behandling er lettere 
at overskue for mange misbrugere, 
og at tanken om et mere stramt be-
handlingssted vil skræmme nogen 
væk. Dermed ikke sagt, at Udsigten 
har levet forgæves, for der har trods 
alt været en del klienter, som har 
gennemført deres behandling med 
succes, og de vil altid huske Udsig-
ten som deres billet til et bedre liv. 
Alle har vi perioder, hvor vi brokker 
os over alting (ikke mindst Udsig-
ten), men de fleste af os bliver trods 
alt alligevel. Det må vel betyde, at 
der er bare en lille smule, vi synes 
godt om, og hvor lidt det så end er, 
har det været nok til, at vi fortsætter. 
Jeg tror, at både personale og bebo-
ere har lært en masse, og det, vi har 
lært, tager vi med os resten af livet. 

Udskrivning fra Udsigten
Inden Udsigten lukkede, nåede jeg 
at have endnu et tilbagefald. Bagef-
ter sad jeg på et  handleplansmøde 
sammen med tre alvorlige damer, 
der kun ville mig det bedste, og 
jeg blev spurgt, om jeg ønskede at 
flytte med ud til halvvejshuset, eller 
om jeg bare ville udskrives. Det var 
på det tidspunkt umuligt for mig at 

svare på. Jeg var træt af det hele og 
tænkte, at jeg måske var klar til for 
alvor at prøve mig selv af. Vi sad over 
en time, og det eneste, der kom ud 
af det, var, at jeg stadig ikke vidste, 
hvad jeg ville. Jeg fik al den hjælp til 
at træffe beslutningen, der var mu-
lig, men det var stadig ikke nok. 

Jeg blev udskrevet og fik en tæn-
kepause på 14 dage, og først dér gik 
alvoren nok helt op for mig. Den 
beslutning, jeg havde haft så svært 
ved at træffe, den havde lige pludse-
lig truffet sig selv. Jeg ved ikke, om 
det var bevidst eller ubevidst at jeg 
havde et tilbagefald lige der, men jeg 
endte i hvert fald med ikke at have 
noget valg. Det var først da det gik 
op for mig, at jeg egentlig gerne ville 
gøre min behandling helt færdig. 

Jeg havde det, som om alle slap 
mig, og jeg vidste ikke, hvad jeg 
skulle stille op. Inden tilbagefaldet 
var jeg virkelig begyndt at tro på, 
at jeg ønskede, at stoffer aldrig no-
gensinde skulle være en del af mit 
liv igen. Alle de ting, min kontakt-
person og jeg havde arbejdet med, 
syntes jeg faldt helt til jorden. Det 
var ret hårdt, og jeg havde mest af alt 
lyst til at opgive. Det mindede mig 
om tiden inden Udsigten, dengang 
jeg havde følelsen af, at livet ikke var 
noget værd, og at der ikke var noget 
at leve for. 

Jeg oplevede et massivt pres, og 
jeg har aldrig været god til at hånd-
tere pressede situationer. I løbet af 
den periode jeg var ’ude’, ville Ud-
sigten  lukke, og det betød, at hvis 
jeg skulle tilbage, skulle jeg ud i et 
halvvejshus. Det betød samtidigt, at 
jeg skulle være i en eller anden form 
for beskæftigelse, og det skulle af-
klares hurtigt. Jeg ville gerne tilbage 
hurtigst muligt, så jeg blev meldt til 
på VUC. Det var en enorm lettelse, 
og jeg var glad for at kunne starte på 
en uddannelse. 

Tiden op til tilbagefaldet
Der skete en masse ting, lige inden 
jeg havde mit tilbagefald. Både per-
sonale og beboere gik med en mær-
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kelig følelse af ’lukkestemning’, og 
den var svær at forholde sig til. Alle 
havde en masse spørgsmål, men in-
gen konkrete svar. Vi diskuterede det 
i gruppeterapien, hvor vi gav udtryk 
for vores frustrationer, og vi hørte 
også lidt om, hvordan det var for 
personalet. Der var allerede en, der 
havde fundet nyt arbejde, og en var 
sendt i praktik. Det hele gik så hur-
tigt, og ingen kunne nå at omstille 
sig. Folk mistede deres kontaktper-
son, alting begyndte at smuldre,  og 

rutiner og aktiviteter, som før havde 
været en del af hverdagen, forsvandt. 
Det var nok en blanding af, at vi kun 
var få beboere tilbage, og så det kaos 
vi alle følte. Lidt den dér, at hvis det 
hele alligevel lukker, så kan det da 
også være lige meget. 

Vi var fire, der blev udskrevet på 
mindre end en måned, og det påvir-
kede selvfølgelig også alle. Jeg siger 
ikke, at man kan lægge al skyld over 
på situationen, men jeg tror helt 
klart, at det var en faktor, man skal 

regne med. 
De faste rammer, vi om noget 

havde brug for på det tidspunkt, de 
var der lige pludselig ikke mere. Det 
var i hvert fald det, vi følte, og jeg tror 
ikke, personalet kunne have gjort 
det bedre. Selvom vi måske følte, at 
det jo ikke bare var et job, der stod 
på spil - men vores liv - ved jeg godt, 
at det må føles anderledes for perso-
nalet. Fra at Udsigten skulle lukke 
d. 31.12.2005, endte det med at ske 
meget hurtigere. Man kan måske 
sammenligne det lidt med at være 
gået for sent i gang med at pakke til 
en ferie. Man farer forvirret rundt, 
og man prøver at huske det hele. 
Når man så endelig er kommet ud 
af døren, går det op for én, at man 
har glemt det vigtigste - sig selv. Det 
er en rigtig dårlig måde at komme 
ud af døren på, og det er en dårlig 
og stresset start på noget nyt.

Mellemspil
Jeg boede i halvvejshuset en lille må-
neds tid og forsøgte at passe skolen, 
men så havde jeg endnu et tilbage-
fald. Det var meget kaotisk med et 
par indlæggelser på sygehus og på 
Fjorden i Roskilde. En medbeboer 
havde kort forinden haft et tilba-
gefald på stoffer, og jeg følte mig 
enormt snydt. Jeg blev misundelig 
og ville ønske, jeg havde været med.

Efter tilbagefaldet var jeg til møde 
med mine behandlere, og vi snak-
kede om alt muligt om stofferne, 
men jeg kan ikke huske så forfærde-
lig meget af det. Noget, jeg husker 
meget klart, er, at psykologen på et 
tidspunkt sagde til mig, at jeg måtte 
love ikke at gå ud og dø. Jeg forstod 
egentlig ikke, hvorfor hun sagde det, 
men det ramte alligevel. Selvfølgelig 
ville jeg da ikke dø af det, det gør 
man jo aldrig. Jeg fortalte, at jeg ikke 
var klar til at stoppe med stofferne, 
og at jeg var nødt til at have en tur 
mere.

Jeg var heller ikke klar til udslus-
ning, men jeg vidste, at det ville ske 
før eller siden, og så fik jeg opring-
ningen om, at jeg var udskrevet fra 

modelfoto: istock
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halvvejshuset. Jeg havde nok ikke 
troet, det ville ske, men på en måde 
var jeg også lettet over det. 

Jeg har ikke rigtig tænkt så me-
get over den periode i sig selv, og jeg 
troede måske det  var noget, der bare 
skulle overstås. Nu, hvor jeg sidder 
og tænker over det, kan jeg mærke, 
at jeg stadig er påvirket af det. Grun-
den til, at jeg ikke har tænkt så me-
get på det, er nok nærmere, at det 
gør lidt for ondt stadigvæk.

I forbindelse med udskrivningen 
fra halvvejshuset blev aftalen, at jeg 
på sigt skal i dagbehandling – men 
først efter et 6-ugers ophold på Sæ-
byhus. 

Alle hjalp mig, og jeg fortjente det 
egentlig ikke. Jeg var meget i tvivl, om 
det var det rigtige, men nu da jeg er 
her, er det vel ikke så slemt endda. 

En ny destination
Sæbyhus er meget anderledes end 
Udsigten, og jeg er med mine 23 år 
den yngste. De fleste er godt over 
de 30, og alle har oplevet en masse 
dårlige ting. Det er skræmmende at 
sidde og se på heroinmisbrugere, 
for det er vel sådan en rigtig narko-
man ser ud? Der gik dog ikke mere 
end et øjeblik, før jeg fandt ud af, 
at lige meget hvad man misbruger, 
så er det stadig narkomani. Det er 
sørgeligt at høre folk på 40 sidde 
og fortælle om deres liv, og jeg tæn-
ker, at jeg aldrig vil ende sådan. Vi 
har snakket meget om det med at 
nå bunden, men hvornår ved man, 
at man har nået den? Ligesom med 
ens grænser, så rykker bunden sig 
også. Hvad der den ene dag virker 
som bunden, kan næste dag overgås 
af noget endnu værre. 

Jeg bliver skræmt fra vid og sans, 
for tænk, hvis jeg heller ikke selv 
klarer den? Bedst som man tror, at 
det hele går den rigtige vej, så ender 
man dér, hvor man startede. Folk 
siger, at man altid tager noget med 
sig fra sin behandling, men det kan 
være rigtig svært at se for den, som 
står midt i det hele. Min logik siger 
mig, at jeg har lært en masse af mit 

ophold på Udsigten, men lige nu 
kan jeg ikke rigtig få øje på det. Jeg 
er jo, hvor jeg startede, jeg er i be-
handling igen!

Mange har sagt til mig, at det ikke 
er sikkert, at det lykkes i første eller 
andet forsøg. Det er nødt til at lyk-
kes for mig, for jeg kan ikke holde 
til flere nederlag. Det gør så ondt, 
og det er så svært at rejse sig igen. 
Til sidst ender det med, at man ikke 
rejser sig mere. Alligevel ser jeg folk, 
der hver dag kæmper en indædt 
kamp for at blive clean. 

Nogle mennesker opfatter mis-
brug som ren afhængighed, mens 
andre mener, at det er en sygdom. 
Jeg ved ikke helt, hvad jeg selv me-
ner om det. Hvis det er en sygdom, 
så kan den vel som de fleste andre 
sygdomme behandles? Hvis det er 
en afhængighed, så er det noget, jeg 
bare skal vænne mig af med. Det ly-
der så let, men det er alt andet end 
let. Flere af mine medbeboere har 
sagt til mig, at de håber, jeg fatter det 
denne her gang, at jeg indser, hvor 
alvorligt det her er. Jeg føler ikke at 
det er fordi, jeg ikke forstår alvoren 
i det. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg 
skal ændre på det. Hvis jeg vidste 
hvordan, så ville jeg ikke sidde på en 
døgninstitution for stofmisbrugere.

Udfordringer  
Jul og nytår er for mange en svær 
tid at komme igennem. Det er det 
også for mig, for med nytåret følger 
altid en masse alkohol og stoffer, og 
hvorfor skulle det være anderledes 
i år? Så mine første tanker, når jeg 
tænker på jul og nytår, er alkohol 
og stoffer. Jeg er allerede gået i gang 
med at planlægge mit næste tilbage-
fald, og det må da siges at være en 
smule sygt. Måske jeg er nødt til at 
blive her julen over for at undgå at 
falde i, men jeg synes, det er enormt 
pinligt at skulle sige, at jeg skal være 
i døgnbehandling julen over. Jeg fø-
ler, det er for ringe af mig, og jeg 
føler, at jeg burde kunne gøre det 
bedre. Omvendt ved jeg godt, at det 
ville være et endnu større nederlag 

at vende tilbage til stofferne igen. 
Som én af mine medbeboere siger 
til mig en gang imellem, så er det 
ikke et nederlag at falde, men det er 
et nederlag ikke at rejse sig igen.

Der er mange af de andre, som 
siger, at for hver gang man har et 
tilbagefald eller et slip, så bliver det 
bare en smule sværere næste gang, 
man prøver behandling. Det ved jeg 
ikke om jeg selv synes, men jeg er 
også det yngre, og min krop er det 
stærkere. Når jeg får tanker om et 
tilbagefald, føler jeg lidt, at jeg pisser 
på de andre. Her sidder de og tager 
det virkelig alvorligt, og så tænker 
jeg bare på fest og farver. De snakker 
om, at det er liv eller død for dem, 
og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er 
rigtigt. Alligevel flirter jeg med tan-
ken om stofferne igen. Jeg overvejer 
at gå ud og lege med det liv, de an-
dre er så bange for at miste. 

En vigtig ting for alle mennesker 
er erfaringer. Erfaringer kan man få 
på forskellige måder, nogle bedre 
end andre. Jeg tror på, at man er 
nødt til at tage ved lære af sine er-
faringer - det er den eneste måde at 
blive klogere på sig selv og livet på. 
Jeg har erfaret, at det er dumt at tage 
stoffer. Jeg har også erfaret, at be-
handling kan hjælpe mig, og jeg har 
erfaret, at ærlighed, selverkendelse 
og selvindsigt er vigtigt. Det med 
selvindsigten kan være rigtig svært, 
for nogle gange ser man pludselig 
noget, der ikke er spor behageligt. 
Hvis jeg vælger ikke at reagere, æn-
drer tingene sig aldrig. Vælger jeg at 
reagere, betyder det, at jeg skal tage 
kampen op med mig selv. Min stør-
ste fjende er mig selv, men hvis jeg 
kan bekæmpe de dårlige og svage 
sider af mig selv, tror jeg, at jeg kan 
bekæmpe næsten alt. 

Jeg kan godt lide det gamle ord-
sprog, der siger, at ’man skal vælge 
sine kampe med omhu’, for det pas-
ser i rigtigt mange situationer. ■

en anonym klient i behandling. 
stoFs REDAktioN ER BEkENDt 

MED kLiENtENs iDENtitEt.
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AF HELLE RAHBÆK,   
KIRSTEN HVENEGÅRD    
& JACOB ALS THOMSEN

Undersøgelsens formål er at 
bidrage til en bedre forstå-
else af omfanget og karak-

teren af stofmisbrug blandt etniske 
minoriteter i Danmark. Vores fokus 
har været dels at se på samspillet 
mellem kulturelle og sociale fakto-
rer i forhold til stofmisbrug blandt 
etniske minoriteter, og dels at un-
dersøge om der er særlige omstæn-
digheder og barrierer for adgangen 
til og brugen af behandlingstilbud. 

Der er lagt særlig vægt på at opsamle 
og analysere behandlingserfaringer 
fra både misbrugerne og  behand-
lerne. Det har været højt prioriteret 
at få de etniske minoritetsbrugeres 
egne historier og oplevelser med i 
undersøgelsen.
Undersøgelsens formål har været
- at indsamle og analysere kvanti-

tative data over andelen og sam-
mensætningen af misbrugere 
med etnisk minoritetsbaggrund i 
stofmisbrugsbehandling

- at undersøge, om der er særlige 
sociale, livshistoriske og kultu-
relle forhold blandt de etniske 

minoritetsgrupper, der indvirker 
på misbrugsmønstrene

- at undersøge, om der eksisterer 
særlige barrierer for adgangen til 
behandling for misbrugere med 
etnisk minoritetsbaggrund

- at systematisere og analysere er-
faringerne med behandling af 
stofmisbrugere med etnisk mino-
ritetsbaggrund. 
Etniske minoriteter er i denne un-

dersøgelse defineret som grupper, 
der udpeges som anderledes af ma-
joriteten og/eller selv føler sig som 
sådan på baggrund af de kulturelle 
normer, som praktiseres i gruppens 

behandling

Stofmisbrug blandt etniske 
minoriteter i danmark
Nu foreligger den første danske undersøgelse om, hvordan stofmisbrug udfoldes og 
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sociale netværk. Det er således ikke 
en statistisk kategori, men de perso-
ner, der havner i den, går forment-
lig for hovedpartens vedkommende 
igen i den statistiske kategori ’ind-
vandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande.’ Når de vestlige lande 
ikke er ’etniske minoriteter’, er det, 
fordi de af den danske majoritet ud-
peges som nogle, der er ligesom ’os’, 
og fordi de i øvrigt som hovedregel 
selv føler sig rimeligt hjemme i ho-
vedparten af de kulturelle normer og 
i  den kulturelle praksis i Danmark. 

Datamateriale
Undersøgelsen bygger dels på et 
kvantitativt og dels på et kvalita-
tivt datamateriale. Det kvantitative 
datamateriale består af statistiske 
kørsler fra Danmarks Statistik, base-
ret på en samkørsel af Udlændinge-
statistikken og Sundhedsstyrelsens 
Stofmisbrugsregister. Herudover er 
der foretaget en statistisk beregning 
– et estimat - over det samlede antal 
stofmisbrugere med etnisk minori-
tetsbaggrund i og uden for behand-
lingssystemet. Den kvalitative del af 
undersøgelsen består af et omfatten-
de interviewmateriale. På den ene 
side er der foretaget interviews med 
en lang række kontekstinformanter, 
bl.a. væresteder, varmestuer, her-
berg, gadeplansmedarbejdere, pro-
jektmedarbejdere i diverse klubber, 
teams og sociale tilbud, psykiatrien, 
politiet, imamer, etniske minoritets-
foreninger, fængsler og Kriminal-
forsorgen i Frihed. På den anden 
side er der foretaget interviews med 
misbrugere af både dansk og anden 
etnisk herkomst samt med behand-
lere fra en række behandlingsinstitu-
tioner. Analyserne i rapporten byg-
ger således på udsagn fra en række 
informantgrupper, som har forskel-
lige perspektiver på etniske mino-
riteter og stofmisbrug. Der er både 
historier fortalt af misbrugerne og 
om misbrugerne, og de er ikke altid 
i overensstemmelse med hinanden, 
men på tværs af perspektiverne kan 
der alligevel tegnes nogle mønstre. 

Almene problemer og særlige forhold
De etniske minoriteter, vi har talt 
med i forbindelse med denne un-
dersøgelse, er først og fremmest me-
get forskellige personer med meget 
forskellige baggrunde. Det er på sin 
plads at fremhæve her, hvor fokus 
ligger på de fælles træk og genren 
er, udtrykt på konklusionernes no-
get unuancerede sprog: De etniske 
minoriteter deler en lang række af 
misbrugslivets årsager og omstæn-
digheder med de danske misbru-
gere. Der tegner sig imidlertid tre 
typer af erfaringer, som er særlige 
for de etniske minoriteter, og som 
ser ud til at farve misbrugslivet - om 
end på varierende måder for den en-
kelte misbruger. Det er erfaringer, 
som gælder for de etniske minorite-
ter i Danmark i almindelighed, men 
som for nogle bliver medvirkende 
årsager til stofmisbrug. Disse er-
faringer knytter sig til følgende tre 
forhold: til migration, til det at være 
en minoritet i Danmark og endelig 
til forholdet til den etniske gruppe, 
etniciteten, herunder familien.

Migration
Alle misbrugere med etnisk mino-
ritetsbaggrund har en migrationshi-
storie, som har betydning både for 
dem, som selv er migreret, og for de-
res børn. Der knytter sig nogle helt 
særlige vilkår til flygtningene, som 
ofte har været udsat for tortur og/el-
ler har haft traumatiske oplevelser i 
forbindelse med flugten. Børnenes 
opvækst præges også af forældrenes 
traumer, og blandt både flygtninge 
og deres børn er stofmisbrug ofte 
en selvmedicinering. De tager stof-
fer for at overleve. 

Indvandrerne og deres børn træ-
der knap så tydeligt frem som flygt-
ningene, men der ser ud til at være 
nogle succesmål, som er knyttet til 
migrantdrømmen om økonomisk og 
social opstigen, og som lægger et sær-
ligt pres på både forældre og børn. 

Flygtningenes og indvandrernes 
børn har det vanskeligt, når de an-
kommer til Danmark efter den sko-

lepligtige alder. De kan ikke begå 
sig eller hævde sig blandt de jævn-
aldrende i skolen, og for nogle er 
løsningen at blive til en af de hårde, 
som bryder reglerne og hævder sig 
på den måde. Stofferne og de øvrige 
regelbrud giver basis for et fælles-
skab med jævnaldrende. 

De børn, som er født og/eller op-
vokset i Danmark, kan få et stort 
ansvar for familien på et meget tid-
ligt tidspunkt. De behersker dansk 
bedre end deres forældre og kom-
mer dermed i nogle tilfælde til at va-
retage store dele af kontakten mel-
lem forældrene og det dansktalende 
samfund.

De voksne familiesammenførte (i 
dette tilfælde ægtefæller) udgør også 
en gruppe, som på nogle måder træ-
der frem i interviewene. Dels er der 
mænd, som familiesammenføres 
som ægtefæller til kvinder, der er 
opvokset i Danmark, og har vanske-
ligt ved at håndtere denne situation. 
Det er dog kvinder, der familiesam-
menføres med misbrugende mænd 
som led i en slags ægteskabsstrategi 
til behandling af stofmisbruget, som 
fylder mest i vores undersøgelse. 
Disse kvinder bliver ikke selv mis-
brugere, men lever til gengæld un-
der vanskelige vilkår.

Minoritet
Erfaringen med at være i en mino-
ritetsposition i det danske samfund 
viser sig også at være betydningsfuld. 
Et fælles vilkår for misbrugere er, at 
de befinder sig på grænsen til eller 
uden for normaliteten i det danske 
samfund. For de etniske minoriteter 
betyder positionen som ikke-dansk 
en forstærkning af dette fælles vil-
kår. Følelsen blandt de misbrugere, 
vi har talt med, handler om at skille 
sig ud fra en dansk defineret norma-
litet og føle sig ikke accepteret som 
- eller på linie med - danskere. Den-
ne følelse af ’andethed’ anspores på 
den ene side af den løbende politi-
ske debat og mediernes formidling, 
der opleves som ekskluderende og 
sårende, og på den anden side af 
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familierne, der har videreformidlet 
egne diskriminationsoplevelser og 
fordomme til børnene. ’Danskerne 
vil dig ikke noget godt’, som nogle 
forældre siger til deres børn. 

Etnicitet
Familien og den etniske gruppe 
er rammen om den tredje type af 
særlige erfaringshorisonter for mis-
brugere med etnisk minoritetsbag-
grund. Udgrænsning fra det etniske 
netværk er en problemstilling, som 
lurer i baggrunden for nogle blandt 
de etniske minoriteter. Disse net-
værk ser i mange tilfælde ud til at 
være mere fordømmende i forhold 
til forbrug og misbrug af stoffer end 
den typiske danske familie. Mis-
brugerne såvel som deres familie er 
bange for sladder og mistet respekt i 
det etniske netværk, og dette påvir-
ker håndteringen af misbruget. Sær-
lige kulturelle normer og praksisser 
spiller her ind i stofmisbrugsproble-
matikken, og mange informanter an-
vender begreber som skyld og skam.

Mange af årsagsforklaringerne 
såvel som de karakteristiske træk 
ved misbrugslivet er fælles for mis-
brugere uanset herkomst. De tre 
erfaringshorisonter, som er særlige 
for de etniske minoriteter, optræ-
der ofte som en toning af de almene 
problemstillinger. Der er med andre 
ord ofte tale om gradsforskelle sna-
rere end artsforskelle. Et eksempel 
er stofafhængigheden, der for alle 
misbrugere er et tabu, men som for 
de etniske minoriteter får et særligt 
udtryk - en anden toning - i forhold 
til, hvordan det påvirker familierela-
tioner, viljen til at søge behandling 
eller omdømmet i det etniske net-
værk. Denne toning gælder ikke ale-
ne brugernes livsomstændigheder, 
men også adgangen til og oplevelsen 
af behandling.

Familien spiller en særlig rolle 
Baggrundshistorierne for misbru-
gerne med anden etnisk baggrund 
er, ligesom det gælder for de fleste 
andre misbrugere, præget af socialt 

vanskelige forhold. Familierne ka-
rakteriseres ofte af brugerne selv som 
socialt belastede, dysfunktionelle el-
ler dårligt fungerende. Ud over den 
sociale marginalisering, som er fæl-
les for mange misbrugere, er belast-
ningen, som beskrevet, tonet af de 
særlige erfaringshorisonter. Resul-
tatet er genkendeligt: Psykisk pres, 
tæsk, skilsmisse og tvangsfjernelser 
tegner en del af billedet. Særligt er 
det imidlertid, at kontakten til – og 
i nogle tilfælde også bofællesskabet 
med - familien alligevel opretholdes. 
De etniske minoriteter, som er i be-
handling, har meget oftere familien 
som en del af deres nære relationer 
end de danske brugere. Konerne 
bliver sammen med  0deres mis-
brugende mænd og sørger for, at de 
ikke bliver alt for usle trods stoflivet, 
og for misbrugeren skal behandlin-
gen ofte passes ind, uden at det går 
ud over familien. Familien er blandt 
nogle af de etniske minoriteter af en 
anden art end den gennemsnitlige 
danske kernefamilie: Den har be-
tydning livet igennem som et kol-
lektiv, der på mange måder define-
rer individet snarere end omvendt. 
Dertil kommer, at familien tager 
sig af sine egne og kun meget nød-
tvungent overlader omsorgen til det 
offentlige. Familien har som alle an-
dre fællesskaber sine positive, inklu-
derende sider og sine mere negative, 
ekskluderende sider. 

Alternative behandlingsstrategier
Vi støder på ’alternative behand-
lingsstrategier’, som iværksættes af 
familien. Det drejer sig om afgift-
ningsophold i oprindelseslandet 
– nogle gange i form af ’en kold 
tyrker’, andre gange i form af afgift-
ning på hospitaler i form af blodud-
skiftning. Nogle informanter siger, 
at ’den kolde tyrker’ også påtvinges 
lænket til radiatorer eller låst inde i 
et værelse i Danmark. Ganske ofte 
indgår ægteskab også som en stra-
tegi. Behandlingen handler her om 
en ændring af dagliglivet og pålæg-
gelsen af ansvar for kone (og børn).  

Endelig nævnes religion som en af-
vænningsstrategi. Man skal gå i mo-
skeen og bede. Imamerne involveres 
dog tilsyneladende ikke i løsnings-
forsøgene. 

Barrierer for adgangen til behandling
I de etniske minoriteters livsvil-
kår og erfaringer kan der udpeges 
en række barrierer for at komme i 
behandling. Disse barrierer gælder 
ikke for alle misbrugere med etnisk 
minoritetsbaggrund, og hver af bar-
riererne gælder særligt for nogle 
grupperinger. De brugere, vi har 
talt med i forbindelse med undersø-
gelsen, er ’kommet indenfor’, men 
flere af dem fortæller om egne van-
skeligheder undervejs og om andres 
vanskeligheder:
- Manglende viden om behandling, 

bl.a. på grund af dårlige sprog-
kundskaber i dansk.

- Mistro i forhold til offentlige myn-
digheder og anderledes opfattel-
ser af opgavefordelingen mellem 
stat og familie. 

- Angst for sladder om familien i 
det etniske netværk. Tabubelæg-
ning af stoffer og stofmisbrug.

- Flugt-relaterede traumer, som 
kan havne i samme gråzone mel-
lem det psykiatriske system og 
misbrugsbehandlingen, som de 
såkaldte dobbeltdiagnoser, som 
både er misbrug og en psykisk li-
delse.

Behandlingserfaringer 
Vi har set på både brugernes erfa-
ringer med at være i behandling 
og behandlernes erfaringer med at 
etablere samarbejde med og forløb 
for de etniske minoriteter. Overord-
net er hovedparten af de brugere, vi 
har talt med, tilfredse med behand-
lingen. Vi kan dog i deres historier 
se, at der også er et før-og-efter-ele-
ment involveret. Mens de fleste ud-
trykker overvejende tilfredshed med 
den behandling, de befinder sig i 
nu, så er der mere kritik af tidligere 
behandlingsforløb. Behandlerne er 
imødekommende i forhold til de et-
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niske minoriteter, men meget tyde-
ligt også usikre og tøvende: På den 
ene side er der ikke forskel, på den 
anden side er der det nok alligevel. 
Det er tydeligt, at behandlerne gør 
deres erfaringer individuelt, og at 
behandlingssystemets håndtering 
af, herunder rummelighed i forhold 
til, de etniske minoriteter, ikke har 
været genstand for samlet diskus-
sion blandt personalet på institutio-
nerne - heller ikke på de døgninsti-
tutioner, som eksplicit fremhæver, 
at etniske minoriteter indgår i deres 
målgruppe. Der er blandt de be-
handlere, vi har talt med, gode bud 
på, hvad det kræver at gennemføre 
behandlingsforløb med de etniske 
minoriteter. Det gælder i særlig grad 
behandlere, som selv har etnisk mi-
noritetsbaggrund, og som tydeligt 
er mindre berøringsangste i forhold 
til at tage forskellene til efterretning 
og at handle på dem. 

Indfaldsvinkler til forskelle i behand-
lingssystemet
Grundsynet på forskelle er etableret 
på forskellige måder hos behand-
lerne forud for mødet med de etni-
ske minoriteter. Dermed begrænser 
synsfeltet også, hvilke ligheder og 
forskelle mellem brugergrupperne, 
der kan komme til syne. I intervie-
wene er der to synsvinkler i forhold 
til forskelle, som har med behand-
lingskoncepter eller tilgange at gøre: 
Den ene hænger sammen med 12-
trinsprogrammets syn på afhæn-
gighed og behandling, sådan som 
det praktiseres i de Minnesota-in-
spirerede institutioner. Den anden 
knytter sig til det syn på det sociale 
arbejdes etik, som er udbredt i de 
offentlige institutioner. Begge syns-
vinkler fokuserer på, at mennesker 
deler en fælles natur, om end på 
hver sin måde. Hvor individer godt 
kan være forskellige, er kollektive 
forskelle i stort omfang udgrænsede. 
Endvidere træder spørgsmålet om 
evidensbasering af behandlingen 
frem som en tredje synsvinkel, der 
synes at styre behandlernes reflek-

sioner over behandlingen på måder, 
som kan have eller få betydning for 
håndteringen af forskelle. 

Gennem de forskelle, som træk-
kes frem af behandlerne, er det 
muligt at tegne konturerne af den 
centrale/normale bruger af behand-
lingssystemet: En hvid (heterosek-
suel) mand med lav socioøkonomisk 
status og uden andet netværk end 
det stofrelaterede. Den hvide mand 
inddeles i behandlingssystemet især 
efter alder og stofkarrierens længde. 
Kvinder, etniske minoriteter, psy-
kisk syge osv. er særlige grupper 
netop ud fra denne norm. 

De erfaringshorisonter, som er 
særlige for de etniske minoriteter 
- og herunder især forhold, der har 
med relationen til familien at gøre 
- sætter også deres aftryk i forholdet 
til behandlingssystemet og betyder, 
at det er sværere for behandlerne at 
yde hjælp. Det er indtrykket, at den 
ofte ikke rigtig modtages. En række 
forhold trækkes frem af behandler-
ne som særlige for behandlingsfor-
løb med etniske minoriteter. Nogle 
af disse bekræftes af brugerne. I det 
følende opridses de gennemgående 
træk, som fremhæves af behand-
lerne: 

Forståelsen af afhængighed blandt 
brugere med etnisk minoritetsbag-
grund og/eller deres familie foku-
serer ofte på den fysiske afhængig-
hed, og derfor er opfattelsen, at når 
afgiftning er fundet sted, er bruge-
ren kureret. De længerevarende be-
handlingsforløb, som arbejder med 
adfærdsmønstre m.v. opfattes som 
unødvendige. 

Motivationen for at gå i behand-
ling eller for at ’komme videre’, når 
man først er i f.eks. substitutions-
behandling, kniber det med, mener 
behandlerne. Det er ofte ikke bru-
gerne selv, der er motiverede, men 
derimod familien, som presser på. 
De gør det med andre ord for fami-
liens skyld, og det tæller ikke som 
motivation i behandlingssystemet. 
Omvendt virker familien også de-
motiverende, fordi brugeren ikke 

bare kan træde ud af sine forpligtel-
ser over for familien. Nogle af bru-
gerne i vores undersøgelse mener 
til gengæld, at behandlingssystemet 
ikke er ambitiøst nok på brugernes 
vegne – og de ønsker, at behandlin-
gen blandt andet skal sigte mod at 
give ansvaret tilbage til brugeren. 

Behandlingsomfanget – det vil sige 
forholdet mellem døgnbehandling 
og ambulant behandling – ser ander-
ledes ud for de etniske minoriteter 
end for den øvrige brugergruppe i 
kraft af, at de sjældnere er i døgnbe-
handling end de danske brugere, og 
at de oftere afbryder behandlingen 
(såvel døgn- som ambulant behand-
ling). Her samstemmer brugere, be-
handlere og de tilgængelige statistik-
ker. Døgnbehandlingen er vanskelig 
for brugere, som ikke vil/ikke kan 
være væk fra deres familie så længe. 
En af de institutioner, vi har besøgt, 
kombinerer korte døgnforløb med 
stoffri ambulant behandling, og her 
er hovedparten af brugerne etniske 
minoriteter, som selv har valgt insti-
tutionen. Dertil kommer, at bruger-
ne ofte har meget vage forestillinger 
om, hvad døgnbehandling indebæ-
rer. ’Jeg troede, det var ligesom at 
være i fængsel’, som en bruger siger. 
Og denne opfattelse er ikke helt ual-
mindelig. En behandler med anden 
etnisk baggrund fastslår, at i hans 
erfaring er det nødvendigt at ind-
drage familien, uanset at det kan 
være meget vanskeligt, og uanset 
om familien har massive problemer, 
f.eks. på grund af flugt-relaterede 
traumer. Det går ikke nødvendig-
vis godt, siger han, men samtidig 
er han overbevist om, at resultatet 
ville være endnu ringere, hvis fami-
lien ikke var blevet inddraget. Som 
hovedregel optræder familien dog 
for behandlerne som en faktor, der 
skal overkommes i forbindelse med 
behandlingen.

Fordringen om at tale er virksom 
i alle behandlingsformer, som over-
skrider den rene substitutionsbe-
handling, og er særlig udtalt i døgn-
institutionerne. Nogle behandlere 
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nævner, at de etniske minoriteter 
har andre grænser for, hvad de vil 
fortælle om i behandlingssystemets 
gruppeterapeutiske sammenhænge 
end de danske brugere, mens de 
gerne indgår åbent i enkeltsamta-
lerne med deres kontaktperson. De 
brugere, vi har talt med, er alle glade 
for gruppesessionerne, om end en 
enkelt kommenterer, at man jo ikke 
går rundt og buser ud med alt om 
sig selv ude i den virkelige verden. 
Det viser sig imidlertid, at der er 
forskellige vurderinger af grænser-
ne alt efter sammenhængen. Kravet 
til brugerne (uanset herkomst) er 
samtidig, at de ikke må være græn-
seløse eller –overskridende, hvorfor 
der bliver tale om en behandler- el-
ler institutionsspecifik forventning 
til, hvornår og hvor meget man er 
privat, og hvor meget og på hvilken 
måde man er offentlig. Brugerne 
fanges her i et krydsfelt mellem (for-
skellige slags) kollektive fordringer 
og individuelle behov, som minder 
om det, nogle af brugerne har ople-
vet i deres familie.  Måske ville alle 
brugere uanset herkomst profitere 
af, at grænsesætningerne i højere 
grad stod til diskussion. 

Omsorg er et element ved den am-
bulante behandling, og udgør en del 
af den skadesreduktion, som - un-
derordnet målet om stoffrihed - ken-
detegner det danske behandlingssy-
stem. Denne omsorg kan det ifølge 
behandlerne være svært at komme 
igennem med i forhold til de etniske 
minoriteter, hvilket hænger sammen 
med, at familien ofte klarer den side 
af sagen. Det viser sig imidlertid at 
være svært at etablere et forhold til 
brugerne, når omsorgsdimensionen 
forsvinder. ’Brugerne luller rundt 
i deres metadontilværelse’, som en 
behandler udtrykker det, og det gør 
ikke rigtig ondt på dem, fordi fami-
lien klarer de værste skær. Det vi-
ser sig på denne måde, at adgangen 
til at gribe ind i brugernes liv i høj 
grad ligger i omsorgen. Tilliden til 
behandleren etableres i kraft af, at 
denne kan gøre noget for brugeren. 

Når det gælder de etniske minorite-
ter, har behandleren af samme årsag 
heller ingen kontrol med brugerens 
liv. Omvendt hævder familien netop 
sin kontrol på denne måde. Her 
kommer forskellige opfattelser af, 
hvad der hører til i familien, og hvad 
staten kan og skal tage sig af, kon-
kret til udtryk i en slags stille kamp 
om kontrol. 

Nogle af brugerne i vores under-
søgelse har haft en barndom uden 
megen omsorg, og de oplever ofte 
et vendepunkt i deres liv, når de i 
behandlingssystemet for første gang 
møder ’voksne’, som de kan have 
tillid til. Her kommer relationen til 
behandlerne til at minde om en for-
ældrerolle.

Traumatiserede flygtninge nævnes 
af rigtig mange behandlere som en 
problemstilling, der på mange må-
der rangerer på linje med danske 
brugere, der både har en psykisk 
lidelse og samtidig er stofmisbru-
gere (’dobbeltdiagnoserne’, som det 
hedder i daglig tale). Begge grupper 
er simpelthen svære at rumme i et 
behandlingssystem, som tager ud-
gangspunkt i stofferne og dernæst 
tager sig af de sociale og personlige 
problemer, som er forbundet med 

disse. Samtidig er det vanskeligt at 
få de behandlingscentre, som ta-
ger sig af traumebehandling, til at 
indskrive flygtninge, der samtidig 
modtager substitutionsbehandling. 
Centrene har desuden meget lange 
ventetider. 

Sprogkundskaber er ret afgørende 
for at kunne profitere af behand-
lingen. Der bruges tolke i behand-
lingssystemet, men nogle behand-
lere fremhæver, at det er vanskeligt 
at opbygge den nødvendige relation 
til brugerne, når alle samtaler fore-
går gennem tolk. Dertil kommer, at 
brugerne undertiden frygter, at tol-
ken sladrer til det etniske netværk 
(hvilket en professionel tolk natur-
ligvis ikke gør). I de Minnesota-in-
spirerede institutioner, som udgør 
en meget stor del af døgnbehandlin-
gen, indgår skriftlige opgaver som en 
del af behandlingen. Institutionerne 
melder, at de løser dette problem ad 
hoc, men for brugerne puster det til 
følelsen af utilstrækkelighed. 

ønsker om ændringer fra behandlere 
og brugere
Vi har spurgt både brugere og be-
handlere om, hvilke tiltag - om no-
gen - de ønsker gennemført i be-

L7
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handlingssystemet. Den anbefaling, 
hovedparten af både brugerne og 
behandlerne er enige om, er, at der 
bør ansættes flere behandlere med 
etnisk minoritetsbaggrund i be-
handlingssystemet. Det afgørende i 
den forbindelse er ikke, at der skal 
være etnisk sammenfald mellem 
bruger og behandler, men derimod 
er det minoritetsdimensionen, som 
fremhæves. Det er altså blikket for, 
hvad det betyder at være anderledes 
og uden for normen, som er det af-
gørende. Nogle af behandlerne taler 
også om etablering af særlige insti-
tutioner eller særlige behandlings-
forløb. Hvad angår sidstnævnte, er 
det en kombination af misbrugs- og 
traumebehandling, som efterlyses. 
Indholdet i de særlige institutioner 
præciseres ikke nærmere, men en 
behandler mener, at mindre institu-
tioner generelt ville være en fordel 
for de etniske minoriteter.

Anbefalinger
På baggrund af undersøgelsen fin-
der vi, at følgende ville være til gavn 
for både behandlernes og brugernes 
håndtering af behandlingsforløbe-
ne. Vi foreslår:

At håndteringen af mangfoldighe-
den blandt brugerne gøres til et fælles 
anliggende for institutionerne. Det ville 
befordre udvekslingen og opsamlin-
gen af erfaringer, hvis håndteringen 
af forskelle blandt brugerne kom på 
dagsordenen på personalemødet, 
således at den enkelte behandler 
ikke tumler med dette på egen hånd. 
I den forbindelse vil vi også anbe-
fale, at det overvejes, hvordan det 
stigende krav til evidensbasering af 
behandlingen står i forhold til hånd-
teringen af den type forskelle, vi har 
skitseret i rapporten. Kan behand-
lingen kvalitetssikres på måder,  som 
er følsomme over for forskelle? 

At familieforholdene udredes nøje for 
de etniske minoriteter, og at familien, 
når det på baggrund af denne ud-
redning skønnes nødvendigt, ind-
drages i behandlingen. Afgørelsen 
af, hvorvidt dette er hensigtsmæs-

sigt, må foretages individuelt. For 
nogle brugere kan familien være en 
nødvendig del af behandlingen, selv 
om den sociale belastning er tung. 
For andre vil det være mere hen-
sigtsmæssigt at støtte dem i, at de 
skal distancere sig fra familien. Det 
er svært at give håndfaste retnings-
linjer, men der kan løbende opbyg-
ges erfaringer på institutionerne. 

At behandlingsforholdene for de 
traumatiserede flygtninge forbedres. 
Dette kan ske på flere måder og ger-
ne i form af særlige, kombinerede 
behandlingsforløb, som foreslået af 
en af behandlerne i undersøgelsen. 

At der etableres flere fleksible stof-
frie behandlingsforløb. Erfaringen er 
tilsyneladende, at kombinationen 
af ambulant stoffri behandling og 
korte døgnophold passer godt til i 
al fald nogle af de etniske minorite-
ter. Disse forløb kan eventuelt også 
kombineres med inddragelse af fa-
milien i behandlingsforløbene. 

At oplysning om stoffer, misbrug og 
behandling formidles gennem de et-
niske minoriteters egne netværk. Det 
kan ikke entydigt forklares, hvorfor 
etniske minoriteter ikke kommer i 
behandling, men der er tilsynela-
dende skæve forestillinger blandt 
misbrugerne og deres familier om, 
hvad behandling er. Samtidig kan 
oplysningsvirksomhed på sigt have 
den effekt, at lukkethed og for-
domme reduceres. Det vil i den 
forbindelse være vigtigt at involvere 
nøglepersoner i de etniske netværk 
i tilrettelæggelsen af en sådan op-
lysningskampagne. Skolerne bør i 
højere grad være opmærksomme på 
og rapportere til forældre og/eller 
myndigheder om de unge, som er 
på vej ud i en tilværelse med stof-
misbrug. ■

Undersøgelsen er finansieret af socialmini-

steriet. Rapporten kan downloades fra www.

misbrug.alsresearch.dk  

Als Research, som har stået for rapporten, 

kan efter aftale hyres til at fortælle om resul-

taterne. Yderligere oplysninger kan fås ved 

henvendelse til Als Research, tlf. 3391 7778.

Nyt fra Norge
Der er netop udkommet en norsk rapport om 

samme emne:

’ANDRE BLIKK – et innsyn i livssituationen til 

tre sprøytebrukere med ikke-vestlig bakgrunn 

i Oslo’, skrevet af Bjørn Louis Hjertnes, 

baseret på informanter han har mødt i regi af 

Oppsøkende tjeneste i Oslo.

Rapporten kan downloades fra: www.rusmid-

deletaten.oslo.kommune.no/kompetansesen-

teret  eller www.rusinfo.no 

Baggrunden for rapporten er, at narkotikamil-

jøet i Oslo begyndte at skifte karakter i slut-

ningen af 1900-tallet: Stadig flere med ikke-

vestlig baggrund kom til, og i løbet af nogle få 

år udgjorde denne gruppe en betydelig del af 

dem, der færdedes i miljøet. I 2004 var fem af 

dem, som døde af  en overdosis i Oslo, ikke-

vestlige statsborgere.

Alligevel har opmærksomhed og fokus 

på stofafhængige med ikke-norsk/-vestlig 

baggrund været skræmmende fraværende i 

offentlig norsk sammenhæng. 

Hjertnes belyser typiske integrationsfæno-

mener og – problemer, men fokuserer særligt 

på informanternes egne tanker, følelser og 

fælles psykologiske udviklingstræk. Nogle af 

denne gruppes særlige problemer er bl.a., at 

de har meget lidt - eller slet ingen - kontakt 

med hjælpeapparatet. Det er der flere grunde 

til, men det ser ud til, at især følelsen af 

anderledeshed, kombineret med skam over 

at erkende et rusmiddelmisbrug, er særligt 

dominerende. Dette fører i sagens natur til en 

næsten total – og delvis selvvalgt – eksklude-

ring fra de muligheder for hjælp, som faktisk 

findes.

Rapporten leverer desuden en selvransa-

gende og ærlig dokumentation af hjælperens 

rolle og dennes følelse af hjælpeløshed og 

’kommen til kort’ i mødet med mennesker 

med så omfattende og til dels særegne hjæl-

pebehov.

helle rahbÆk, 
cAND.sciENt.PoL., 

kirSten hVenegÅrd, PH.D. 
& Jacob alS thomSen, 

cAND.sciENt.soc., ALs REsEARcH
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AF MORTEN HESSE    

Som samfund er vi naturligvis in-
teresseret i at vide, hvor mange 
stof- og alkoholmisbrugere der har 
brug for behandling for alkohol- el-
ler stofmisbrug. Men hvordan gør 
vi det? Man kan selvfølgelig lave 
surveys over, hvor mange der har et 
forbrug, men det siger ikke nødven-
digvis direkte noget om, hvor mange 
der har brug for hjælp.

Man kan også lave studier over, 
hvor mange der lever op til diagno-
stiske kriterier for afhængigheds-
syndrom efter eksempelvis ICD-10, 
men igen er det ikke nødvendigvis 
ensbetydende med, at de pågælden-
de er lige så belastede som misbru-
gerne i behandlingssystemet. Des-
uden er det dyrt og ressourcekræ-
vende at lave store surveystudier, 
hvor man spørger et repræsentativt 
udvalg af befolkningen, især når 
man gerne vil have detaljeret viden 
om surveydeltagerne. Og endelig er 
der måske grund til at tro, at netop 
de belastede alkohol- og stofmisbru-
gere, som har mest brug for behand-
ling, hører til dem, der går tabt, når 
man laver en surveyundersøgelse. 

Capture-recapture metoden
Et alternativ er derfor den såkaldte 
capture-recapture metode, som 
blandt andet anvendes af Sund-
hedsstyrelsen i Danmark.

Hvordan finder man ud af, hvor mange 
stofmisbrugere, der er i befolkningen?
også når man jager mørketal skal man være opmærksom på metode-svagheder. 

behandling

Metoden er oprindeligt udviklet 
til at kortlægge vildtbestande.

Tanken bag capture-recapture 
metoden kan beskrives ved et eks-
periment med fisk i en sø. Hvis man 
kaster sit net ud nogle gange og fan-
ger 100 fisk og mærker disse 100 
fisk, og så kaster nettet ud igen indtil 
man atter har fanget 100 fisk, så kan 
man få et gæt på, hvor mange fisk 
der er i søen.  Fanger man de samme 
100 fisk, så må man regne med, at 
der kun er disse 100 fisk.

Fanger man 50 af de samme 
mærkede fisk, og 50 andre, så ville 
et kvalificeret gæt lyde som følger: 
Hver af de 100 fisk, man fangede 
i første omgang, havde åbenbart 
50% chance for at blive fanget an-
den gang. Ligeledes havde de øvrige 
fisk i søen åbenbart 50% chance 
for at blive fanget anden gang. Vi 
må derfor regne med, at der er lige 
så mange fisk, vi allerede fik første 
gang, som fisk vi ikke fik første gang. 
Det vil sige, at vi kan gætte på, at der 
er cirka 200 fisk i søen.

Fanger man kun 25 af de samme 
mærkede fisk og 75 andre, så kan vi 
se, at de, der én gang har været fan-
get, kun har ¼ chance for at blive 
fanget næste gang. Vi kan derfor 
gætte på, at der er omkring 400 fisk 
i søen i alt.

Hvad har dette nu med stofmis-
brugere at gøre? Jo, denne metode 
anvendes til at estimere, hvor mange 

stofmisbrugere, der er i et givet om-
råde. Eksempelvis har Sundhedssty-
relsen i Danmark nu indført denne 
metode. Tanken er, at de stofmisbru-
gere, der dukker op på eksempelvis 
behandlingssteder og på hospitaler, 
udgør en andel af misbrugerne i Dan-
mark, men at der ud over disse mis-
brugere eksisterer en usynlig gruppe. 
Med andre ord: Der er et mørketal 
for antallet af stofmisbrugere.

I den seneste opgørelse over an-
tallet af stofmisbrugere (Sundheds-
styrelsen, 2003) anvendtes denne 
metode. Men man fanger ikke stof-
misbrugere med net. I stedet har 
man anvendt to forskellige kilder: 
Landspatientregisteret og Sund-
hedsstyrelsens eget register over 
stofmisbrugere i behandling. Da 
begge registrerer personer på CPR-
numre, er det muligt at afgøre, hvor 
mange der optræder i begge registre. 
Fra landspatientregistret er optaget 
alle, der har fået en narkotikarelate-
ret diagnose.

Tanken er altså, at de to registre 
komplementerer hinanden. Ud fra 
dette har man estimeret antallet af 
stofmisbrugere i såvel 1998 som i 
2001 til (inklusive mørketal) at ligge 
omkring 25.000, eller cirka 1 ud af 
200 danskere. 

Usikkerheder ved   
Capture-recapture metoden
Capture-recapture metoden er ba-

istock
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seret på nogle antagelser (se King & 
kolleger, 2005).

Som det fremgår af fiskeeksem-
plet, er en antagelse, at nettet kastes 
ud på samme måde begge gange, så 
man får den samme slags fisk. Hvis 
man den ene gang trækker nettet i 
overfladen og den næste gang langs 
bunden, så kan det være, at man i 
det første tilfælde får alle overfla-
defiskene, i det andet tilfælde alle 
bundfiskene, men kun meget få 
begge gange. Dette vil give en over-
vurdering af mørketallet. 

Oversætter vi dette til stofmis-
brugere, så kan det være, at hospi-
talerne især tiltrækker nogle, der 
har et voldsomt injektionsmisbrug, 
som bliver indlagt på infektionsme-
dicinske afdelinger, behandlet på 
skadestuer og så videre, mens be-
handlingssystemet især tiltrækker 
nogle, der er i færd med at få en vis 
form for kontrol over deres forbrug, 
og som derfor ikke så let havner i 
landspatientregisteret. Der findes 
også misbrugere – fx  hashmisbru-
gere - som ikke nødvendigvis får en 
afhængighedsdiagnose, når de duk-
ker op i hospitalssystemet, og som 
måske oven i købet ikke har særlig 
stor chance for at dukke op i hospi-
talssystemet.

Netop dette har da også vist sig 
i Kings og kollegers undersøgelse 
fra Skotland: Forskellige kilder til at 
identificere misbrugere havde for-
skellig alders- og kønsfordeling, hvil-
ket igen afspejler, at det ikke var de 
samme mennesker, der havde chan-
ce for at havne de forskellige steder.

En anden antagelse er, at det, at 
man er fanget første gang, ikke på-
virker sandsynligheden for, at man 
bliver fanget anden gang. Trækker 
man nettet lige dér, hvor man netop 
har smidt fiskene fra første fangst 
ud, så er der en chance for, at man 
fanger de samme fisk. Er der tale om 
kloge fisk, som lærer sig at undgå 
nettet, så mindsker man chancen 
for at fange de samme fisk to gange. 
I det første tilfælde fører det til en 
undervurdering af mørketallet, i det 

andet tilfælde til en overvurdering.
Går vi igen til stofmisbrugerne, 

kunne man forestille sig, at der er 
faktorer i systemet, der gør, at lands-
patientregisteret og stofmisbruger-
registeret ikke er fuldstændigt uaf-
hængige. Det vil altså sige, at hvis 
hospitalssystemet og misbrugsbe-
handlingsstederne er gode til at hen-
vise til hinanden og sørge for, at de 
misbrugere, de møder, også kommer 
ind det andet sted, så vil det føre til, 
at mørketallet falder. Omvendt kan 
det være sådan, at når man kommer 
i behandling for sit stofmisbrug, så 
falder chancen for, at den samme 
person får brug for hospitalet. Bliver 
patienten stoffri, så vil han eller hun 
næppe få en afhængighedsdiagnose 
ved en indlæggelse. Bliver han eller 
hun stabiliseret med et mindre mis-
brug, eksempelvis med metadonbe-
handling, så kan det også være, at 
det mindsker chancen for, at man 
finder den samme begge steder, og 
dermed være med til at øge mørke-
tallet. Så selv hvis det er den samme 
slags misbrugere, man finder begge 
steder, kan der være faktorer, som 
gør, at capture-recapture metodens 
centrale forudsætninger ikke er op-
fyldt.

Disse antagelser behøver ikke at 
være opfyldt, hvis man anvender 
mere end 3 forskellige kilder til at 
identificere misbrugere, for så bli-
ver det muligt at opdage, hvis nogle 
er afhængige af hinanden. Viser 
det sig, at to kilder er afhængige af 
hinanden, så vil det afspejle sig i, at 
disse to tilsyneladende har et stær-
kere eller svagere sammenfald end 
de øvrige. Sådanne undersøgelser 
er desværre ikke lavet i Danmark 
endnu.

Hvad kan man i praksis bruge tallene 
fra en capture-recapture opgørelse til?
Det optimale udbytte af en capture-
recapture opgørelse ville naturligvis 
være, at man kunne vide, at man 
skulle opruste behandlingssystemet, 
eventuelt i form af at man kunne 
være mere opsøgende, så man kom-

mer i kontakt med flere af de mis-
brugere, der gemmer sig i mørketal-
let. Et andet udbytte kunne være, 
at man igennem capture-recapture 
undersøgelser kunne få et overblik 
over fluktuationerne på stofscenen: 
Altså, hvor mange stofmisbruge-
re var der for 10 år siden, og hvor 
mange er der nu, og dermed hvor-
dan har udviklingen været? Dette 
kan så igen, i det mindste i princip-
pet, sættes i relation til ændringer i 
narkotikapolitik, behandlingssyste-
mer, det almene rusmiddelbrug og 
så videre.

Hvor vidt det er tilfældet, at cap-
ture-recapture undersøgelser kan 
være til nytte for narkotikapolitik 
eller indretning af behandlingssy-
stemer, er det nok for tidligt at sige 
noget om endnu. Især er det usik-
kert, hvor meget de ovennævnte 
svagheder ved metoden påvirker 
anvendeligheden. Forsøger man 
eksempelvis at få systemerne til at 
spille mere sammen, så de bliver 
bedre til at henvise til hinanden, så 
vil man se, at jo mere det lykkes, jo 
mindre falder mørketallet tilsynela-
dende. Men det vil så bare skyldes, 
at man kaster nettet ud på en måde, 
der gør, at man hyppigere fanger de 
samme fisk flere gange. 

I dag fremtræder estimater af 
prævalensen af misbrugere i Dan-
mark imidlertid primært som tal, 
der er egnet til at skabe opmærk-
somhed om området. For at få et 
billede af, hvorvidt vi skal udvide 
eller indskrænke indsatsen for mis-
brugere, er det nødvendigt, at vi an-
vender mere sofistikerede metoder, 
eksempelvis med flere forskellige 
kilder. ■

REFERENCER: King, R., Bird, S.M., Brooks, 
S.P, Hutchinson, S.J. & Hay, G.: Prior Information 
in Behavioral Capture-Recapture Methods: De-
mographic Influences on Drug Injectors’ 
Propensity to Be Listed in Data Sources and Their 
Drug-related Mortality. American Journal of 
Epidemiology, 162(7), 694-703. 2005. 

Sundhedsstyrelsen: Stofmisbrugere i Danmark, 
2001.  Nye Tal fra Sundhedsstyrelsen. 
Årgang 7(16). 2003.
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tema: 

I 
forhold til den kommende strukturreform i Danmark er det relevant at følge udviklingen 

på rusmiddelområdet i Norge. i den følgende artikel har redaktionen  fremhævet nogle 

af de overvejelser, der har været fremme i forbindelse med den Norske rusreform, som 

især er tankevækkende i forhold til situationen på rusfeltet i Danmark. Denne artikel af 

Astrid Skretting – og den efterfølgende artikel af Mads Uffe Pedersen - har tidligere været 

publiceret i Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift,  NAT 2/05, hvor artiklerne kan læses i 

deres fulde længde og sammenhæng. STOF har fået tilladelse fra chefredaktør Kerstin Stenius 

og forfatterne til at oversætte og redigere artiklerne. 

Information om NAT:  www.stakes.fi/nat
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strukturreform

Norge gennemførte en sygehusreform pr. 1. januar 
2002, som bl.a. medførte etablering af fem statsligt 
ejede regionale helseforetagender, som også fik an-
svaret for specialistbehandling og dermed en del af 
behandlingen for rusmiddelmisbrug. Ansvaret for 
misbrugsbehandling var i praksis fordelt mellem tre 
forvaltningsniveauer – stat, fylkeskommune (amt) og 
kommune – hvilket man ændrede ved rusreformen 
pr. 1. januar 2004, hvor hele det amtslige ansvar blev 
overført til staten ved de fem regionale helseforeta-
gender. Samtlige døgninstitutioner og ambulante 
behandlingsenheder fulgte med, og misbrugsbehand-
ling blev dermed en del af  specialistbehandlingen, 
som hører under sundheds- og omsorgsministeriet. 
Kommunerne har fortsat, hvad der gerne kaldes ’et 
gennemgående ansvar’ for ydelser til rusmiddelmis-
brugere før, under og efter et eventuelt behandlings-
ophold. Det er imidlertid understreget, at reformen 
skal lægge grunden til en bedre samordning mellem 
specialistbehandlingen og de kommunale sundheds- 
og socialforvaltninger, sådan at der lettere kan blive 
en sammenhængende hjælpekæde. For at sikre dette 
er behandlingsenhederne gennem rusreformen pålagt 
at varsle socialforvaltningen i god tid før udskrivning 
i de tilfælde, hvor patienten har behov for yderligere 
opfølgning og accepterer en sådan varsling.

Sundheds- og omsorgsministeriet har i rundskrivel-
ser redegjort for de ændringer, som rusreformen med-
fører, samt givet en fortolkning af patientrettighedslo-
vens bestemmelser, og hvordan disse får anvendelse 
på misbrugsbehandlingen. Ministeriet har desuden 
udarbejdet et strategidokument rettet mod de regio-
nale helseforetagender, som trækker de nationale per-
spektiver og strategier op i anledning af rusreformen.

Reformens målsætning
Rusreformens mål er ambitiøse: Rusmiddelmisbru-
gere med sammensatte problemer skal have bedre til-
bud, misbrugsbehandling skal udvikles til en tværfag-
lig specialistbehandling, som fokuserer på helhedsori-
enterede og individuelt baserede tilgange, med vægt 
på såvel det socialfaglige som det sundhedsfaglige 
perspektiv. Rusmiddelmisbrugeres rettigheder som 
patienter  skal varetages bedre, og det skal gøres enk-
lere end tidligere at få den specialistbehandling, som 

er nødvendig for at reducere somatiske og psykiske 
lidelser samt tværfaglig, specialiseret behandling for 
misbrug og afhængighed af rusmidler. Behovet for at 
have et system, som kan give et bedre tilbud til patien-
ter med dobbelt-diagnoser, er specielt understreget.

Traditionelt har det været et problem at rusmid-
delmisbrugere bliver kastebold mellem forskellige 
behandlingsinstitutioner og forvaltningsniveauer, fx. 
rusmiddelmisbrugere med psykiske lidelser der bliver 
afvist i psykiatrien, rusmiddelmisbrugere der ikke får 
den nødvendige behandling på de somatiske syge-
huse etc. Årsagerne til, at rusmiddelmisbrugere ikke 
har fået den nødvendige behandling, hvad enten det 
gælder psykiske eller somatiske lidelser, er mange og 
sammensatte. Dels har det sin baggrund i de nævnte 
behandlingsinstitutioners manglende kompetence og 
måske også mangel på tilstrækkelig vilje til at imøde-
komme denne gruppes særlige behov. Dels hænger det 
sammen med, at rusmiddelmisbrugere rent faktisk er 
en vanskelig patientgruppe, som ofte bryder reglerne, 
ikke altid holder aftaler og på forskellige andre måder 
undlader at følge et behandlingsregime.

Spørgsmålet er imidlertid, om det, at ’alt’ nu er sam-
let i specialistbehandlingen, i praksis vil opfylde inten-
tionen om, at rusmiddelmisbrugere lettere skal kunne 
få behandling for deres forskellige lidelser? Selv om det 
organisatoriske grundlag er lagt, for at behandlingstil-
buddet skal blive bedre, forsvinder problemerne med 
manglende kompetence på misbrugsproblemer i psy-
kiatrien og i de somatiske specialistbehandlinger ikke. 
Ej heller vil reformen føre til, at rusmiddelmisbrugere 
som patienter bliver lettere at have med at gøre. Det 
står derfor tilbage at følge, om rusmiddelmisbrugere 
med alvorlige psykiske og/eller somatiske lidelser fak-
tisk får et bedre behandlingstilbud. Ligeledes står det 
tilbage at følge, om reformen fører  til en bedre sam-
ordning mellem specialistbehandlingen og den kom-
munale sundheds- og socialforvaltning, så der faktisk 
bliver en mere sammenhængende hjælpekæde. Det 
står også tilbage at følge, om varslingspligten til den 
kommunale socialforvaltning før udskrivning fra be-
handling vil føre til, at rusmiddelmisbrugere ikke læn-
gere udskrives fra en behandlingsinstitution, uden at 
der er et opfølgende tilbud fra kommunen.

bAggRuNd
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AF ASTRID SKRETTING

Er misbrug af rusmidler en 
sygdom eller et produkt af 
sociale faktorer og personlig 

disposition? Hvor ligger ansvaret 
for misbrugsbehandling – i sund-
hedsvæsenet eller i socialvæsenet? 
Er rusmiddelmisbrugere patienter 
eller klienter?  Årsagen til misbrug 
af rusmidler, hvilken rolle afhængig-
hed spiller, og  hvordan misbrugs-
behandlingen bedst organiseres, 
diskuteres løbende.  Gennem de 
senere år har der været en tendens 
til et øget fokus på afhængighed 
som årsag til misbrug, hvilket har 
bidraget til at fremme medicinske 
behandlingsmodeller på bekost-
ning af socialfaglige. For eksempel 
var mange lande, deriblandt Norge, 
længe  tilbageholdende med at sæt-
te gang i substitutionsbehandling 
for heroinmisbrug med metadon 
eller buprenorfin, men efterhånden 
er denne behandlingsform øget be-
tydeligt i de fleste europæiske lande 
og udgør nu en væsentlig del af be-
handlingstilbuddet for narkotika-
misbrug, også i Norge.

Krav til effektmåling af behand-
lingsindsatser er generelt kommet 
mere i fokus, ikke bare i Norge. 
Medicinsk orienterede behand-
lingsmodeller dominerer på mange 
måder i det, der gerne kaldes den 
evidensbaserede forskningslittera-
tur, med hensyn til hvad der kan 
påvises at have en effekt. Selv om 
man ikke kan se bort fra, at medi-
cinske behandlingsmodeller faktisk 

giver bedre resultater, må det tages 
i betragtning, at der inden for medi-
cinske fagdiscipliner er langt større 
tradition for forskning, som til-
fredsstiller normkravene til denne 
type vidensoversigter.

øgede  misbrugs- og sundhedsproblemer
På samme måde som i mange andre 
lande har man i Norge set en stig-
ning i forskellige problemer knyttet 
til misbrug af rusmidler: 

Antallet af narkotikadødsfald steg 

dramatisk i Norge i sidste halvdel 

af 1900-tallet, det estimerede antal 

injektionsmisbrugere steg fra ca. 4 

– 5.000 i slutningen af 1980-erne 

til omkring 12.000 – 15.000 i be-

gyndelsen af 2000-tallet, der kom 

stadigt flere rapporter om, at sund-

hedstilstanden blandt store grupper 

af rusmiddelmisbrugere er særdeles 

dårlig, at  rusmiddelbrugere ikke får 

de nødvendige sundhedstilbud, at 

der er flaskehalse i hjælpeapparatet, 

at behandlingen er for dårlig etc. 

Med sociallovgivningen fra 1993 
fik behandling for alkohol- og nar-
kotikamisbrug i Norge en fælles 
organisering i form af en social 
behandling for rusmiddelmisbrug. 
Behovet for et bedre sundhedstil-
bud til rusmiddelmisbrugere og 
den mere generelle udvikling i sy-
net på misbrug og behandling har 
betydet øget vægt på medicinskfag-
lige tilgange i misbrugsbehandlin-
gen. Der er forskellige opfattelser 

af, hvordan dette kan og bør gøres. 
Det mest nærliggende vil være at 
forstærke et i udgangspunktet so-
cialfagligt behandlingstilbud med 
en større grad af medicinske tillæg-
stilbud. Man kan imidlertid også 
vælge at gå mere drastisk til værks 
ved at omdefinere behandling for 
rusmiddelmisbrug fra at være en 
social behandling med medicinske 
tillægstilbud til at være en medi-
cinsk behandling suppleret med 
socialt arbejde.

Ved gennemførelsen af den så-

kaldte rusreform d. 1. januar 2004 

har Norge valgt det sidste: Mis-

brugsbehandling er blevet en spe-

cialistbehandling, som er overført 

til staten i form af de regionale hel-

seforetagender, mens primærkom-

munerne beholder ansvaret for at 

yde rusmiddelmisbrugere generelle 

sundheds- og sociale ydelser, inklu-

deret eventuelle ophold i omsorgs-

baserede døgninstitutioner. Refor-

men betyder også, at misbrugere af 

rusmidler har fået patientstatus og 

dermed fulde patientrettigheder.

I det følgende drøftes rusrefor-
mens baggrund og målsætninger 
samt forskellige udfordringer, som 
reformen rejser. Et overordnet 
spørgsmål vil være, om patientrettig-
hedsloven i praksis vil gælde for rus-
middelmisbrugere, og om de faktisk 
vil få et bedre behandlingstilbud. 

istock

fra klient til patient
Vil den norske rusreform give rusmiddelmisbrugere et bedre behandlingstilbud?
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strukturreform

Tværfaglig specialiseret behandling 
Selv om socialfaglige tilgange på 
mange måder har domineret be-
handlingen for rusmiddelmisbrug 
i Norge, er der også tradition for, 
at behandlingsinstitutionerne yder 
medicinsk behandling, om end i 
varierende grad. De traditionelle 
klinikker for behandling af alkohol-
misbrug har for eksempel i stor grad 
været medicinskfagligt forankret. De 
psykiatriske ungdomsteams, som 
blev oprettet for at yde behandling 
til unge stofmisbrugere, blev i sin 
tid etableret som et bindeled til psy-
kiatrien. Disse ungdomsteams var 
allerede fra starten baseret på tvær-
faglighed med egne overlægestil-
linger (i psykiatrien).  Desuden har 
sundhedsfagligt personale (læger og 
sygeplejersker) været anset for nød-
vendige i akut/afrusningsenheder og 
i institutioner med substitutions-
behandling. Mange behandlings-
institutioner har egne stillinger til 
sygeplejersker og reguleret adgang 
til lægehjælp. Behandlingsinstitutio-
ner, som i udgangspunktet havde en 
rendyrket socialfaglig profil, har ef-
terhånden taget konsekvensen af kli-
enternes behov for sundhedsydelser 
og udvidet deres behandlingstilbud 
til også at omfatte dette.

Overførslen til specialistbehand-
lingen skal, som nævnt, gøre det let-
tere at få den somatiske og psykia-
triske specialistkompetence til at yde 
behandling til rusmiddelmisbrugere. 
Reformen lægger imidlertid også op 
til, at den sundhedsfaglige profil skal 
styrkes i de institutioner, der yder 
misbrugsbehandling. Det forventes 
derfor af de regionale helseforetagen-
der, at de finder frem til tiltag, som 
kan bidrage til en sådan styrkelse, 
og som kan lægge op til nødvendige 
omprioriteringer inden for de aktu-
elle behandlingsinstitutioner. Indtil 
nu har der været problemer med at 
få kvalificeret sundhedspersonale til 
at arbejde med behandling af rus-
middelmisbrugere. Specielt har det 
været vanskeligt at rekruttere læger 
og til dels også psykologer.

Det bliver derfor en særlig udfor-

dring at gøre det mere attraktivt 

for sundhedspersonale at arbejde 

på dette felt. Ligeledes bliver det en 

udfordring at vægte de sundheds-

faglige sider af behandlingen mere, 

uden at den socialfaglige behand-

ling forsvinder.

Hvad er god behandling?
Formålet med rusreformen er at 
gøre kvaliteten i misbrugsbehand-
lingen bedre. I den forbindelse un-
derstreges det, at de behandlings-
interventioner, som tilbydes, skal 
være kundskabsbaserede, at der skal 
foreligge kvalificeret viden om ef-
fekt, eller i hvilken grad interventio-
nen ’virker’ i forhold til de mål, man 
har for behandlingen. Da det er be-
grænset, i hvilken grad behandlings-
institutionerne kan siges at være ba-
seret på sådanne kundskaber, bliver 
det interessant at følge, hvilke tiltag 
de regionale helseforetagender sæt-
ter i værk for at hæve kvaliteten i be-
handlingen.

Der er mange opfattelser af, hvad 
god behandling er, og et stykke af 
vejen vil det være afhængigt af den 
enkelte misbrugers behov. Behand-
lingstilbudet i Norge er sammensat, 
og mange døgninstitutioner er ini-
tieret og bygget op af ildsjæle med 
udgangspunkt i forskellige typer af 
behandlingsfilosofi, f.eks. behand-
lingstilbud til unge stofmisbrugere 
med udgangspunkt i socialpædago-
giske tilgange, behandlingsinstituti-
oner som bygger på  såkaldt 12-trins 
behandling, hierarkiske terapeutiske 
samfund etc.  

Der bliver i større grad end tidli-

gere stillet spørgsmål ved, hvad der 

er god behandling, og også i Norge 

stilles der større krav end tidligere 

om, at den behandling, der tilbydes, 

må kunne vise, at den er evidensba-

seret, og at den giver resultater. For 

eksempel nedsatte det daværende 

socialministerium  i 2002 en for-

skerkommission med mandat til at 

se på effekt af tiltag på rusmiddel-

feltet, deriblandt behandlingsind-

satser.

Som følge af forskellige behand-
lingstilgange er der også store for-
skelle mellem behandlingsinstituti-
onerne, som gennem reformen blev 
overført til specialistbehandlingen, 
med hensyn til længde af planlagt 
behandlingsophold. Groft sagt har 
døgninstitutioner, som i hovedsa-
gen behandler alkoholmisbrugere, 
et langt kortere behandlingsoplæg, 
end døgninstitutioner som hoved-
sageligt retter sig mod behandling 
af stofmisbrugere. Der er også store 
forskelle med hensyn til, hvorvidt 
behandlingstiltag er baseret på me-
toder, som gennem opfølgningsstu-
dier og vidensopsamlinger har vist 
sig at have effekt.

I vurderingen af, hvad rusmiddel-
misbrugernes hjælpebehov er, bliver 
det derfor en stor udfordring for de 
regionale helseforetagender at sikre, 
at behandlingstilbudet udvikler sig 
i tråd med resultaterne fra national 
og international forskning.  Med 
udgangspunkt i den store variation i 
længde af behandlingsophold vil der 
sikkert også blive lagt større vægt på 
at ’sortere’  efter, hvad der er rus-
middelmisbrugerens behov for be-
handlingsintervention, og hvad der 
mere går i retning af omsorg/lang-
sigtet social rehabilitering. Selv om 
de regionale helseforetagender har 
overtaget en behandlingsportefølje 
fra amterne, vil de være frit stillede 
i forhold til at rekonstruere behand-
lingstilbuddet ud fra det, som vur-
deres som mest fordelagtigt ud fra 
de foreliggende behov og tilgænge-
lig viden. På denne baggrund skal 
det blive interessant at se, om og i 
hvilken grad der sker ændringer i 
behandlingstilbudet i de respektive 
regioner. 

Vil det for eksempel lykkes at ren-

dyrke, hvad der skal være behand-

ling, og vil det lykkes at få bedre 
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at henvisningsretten skal overtages 
af lægerne, ligesom praksis er for 
specialistbehandlingen generelt.

Det var ikke problemfrit, da social-

forvaltningen havde henvisnings-

retten alene, og tilsvarende kunne 

det være et problem, hvis retten til 

henvisning skal begrænses til læger. 

Dette hænger sammen med det 
faktum, at rusmiddelmisbrugere  
har forskellig grad af kontakt med 
den primære sundhedssektor (oftest 
den praktiserende læge) og den kom-
munale socialforvaltning, alt efter 
generelt funktionsniveau. Personer, 
som har problemer knyttet til brug 
af alkohol eller andre rusmidler, 
men som ellers fungerer socialt, har 
eksempelvis lille eller ingen kontakt 
med socialforvaltningen. Overføres 
henvisningsretten fra socialforvalt-
ningen til den primære sundheds-
sektor, vil det  gøre det lettere for 
rusmiddelmisbrugere uden behov 
for hjælp fra socialforvaltningen at 
komme i behandling for deres mis-
brug. På den anden side har mange 
af de mest belastede rusmiddelbru-
gere kun lidt kontakt med den or-

samordning mellem behandling i  

specialistbehandlingen og kommu-

nernes hjælpeindsats?  

øgede krav til private behandlingstilbud
Misbrugsbehandlingen i Norge har 
traditionelt haft et stort indslag af 
private aktører i form af organisa-
tioner og stiftelser. Mange af disse 
havde drifts- eller købsaftaler med 
et eller flere amter, men ved rusre-
formen overtog de regionale helse-
foretagender disse aftaler.  

I forbindelse med reformen blev det 

understreget, at de regionale hel-

seforetagender må sikre de private 

aktører mulighed for at bidrage på 

ligeværdigt grundlag med offent-

lige udbydere af behandling. Det 

blev imidlertid også sagt, at der må 

stilles de samme kvalitetskrav til 

de private som til de offentlige be-

handlingstilbud. 

I og med, at misbrugsbehandling 
nu er en del af specialistbehandlin-
gen, er der grund til at tro, at såvel 
offentlige som private aktører vil 
opleve, at der stilles andre og større 
krav til kvalitet og resultater. Ram-
merne for at tilpasse sig de nye krav 
vil imidlertid være forskellige. De 
offentlige behandlingsenheder vil 
ikke på samme måde risikere at bli-

ve udelukket, selv om også disse vil 
kunne få pålæg om ændringer. Ek-
sempelvis er der som nævnt grund 
til at tro, at der vil komme krav 
om større vægt på sundhedsfaglige 
metoder, noget som for enkelte be-
handlingsinstitutioner vil indebære 
en nedprioritering af det socialfag-
lige arbejde.

For de private aktører ser det al-
lerede nu ud til, at nogle falder ud 
ved forhandling om nye aftaler, da 
de ikke opfylder de nødvendige krav 
til kvalitet, som stilles af det stats-
lige helseforetagende. Dette vækker 
naturligt nok uro. Så meget, at en 
privat aktør – som ikke fik fornyet 
sin aftale - har rejst sag mod det ak-
tuelle helseforetagende.  Selv om de 
fleste vel vil bestræbe sig på at til-
passe sig de pålæg, som kommer fra 
de regionale helseforetagender, står 
det tilbage at følge, hvordan de pri-
vate aktører vil møde de øgede krav 
til såvel kvalitet som resultater. 

Ændrede henvisningsrutiner
Da misbrugsbehandling var regule-
ret af sociallovgivningen, gik henvis-
ning til behandling via den kommu-
nale socialforvaltning, og kommu-
nen betalte en egenandel for hver 
klient, som var i behandling. Når 
misbrugsbehandling nu er blevet en 
specialistbehandling, tilsiger dette, 

is
to

ck
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dinære, primære sundhedssektor, 
mens socialforvaltningen i sådanne 
tilfælde har lang erfaring med at ko-
ordinere og tilrettelægge forskellige 
hjælpetiltag. 

For at gøre det enklere for de 
forskellige grupper at få behandling 
vedtog Stortinget derfor, at socialfor-
valtningen og lægerne skal være lige-
stillede med hensyn til at henvise til 
misbrugsbehandling i og uden for in-
stitution. Socialforvaltningens  ret til 
henvisning omfatter imidlertid ikke 
de specialiserede behandlingstilbud 
inden for somatik og psykiatri.

Der er således grund til at tro, at 
udvidelsen af retten til henvisning 
vil gøre det enklere at søge behand-
ling for misbrugsproblemer. Frem-
tiden vil vise, om og i hvilken grad 
henvisning til behandling for rus-
middelmisbrug flyttes fra socialfor-
valtningen til lægerne. Omfanget af 
henvisninger fra læger vil kunne give 
et fingerpeg om i hvilken grad sund-
hedsvæsenet  har taget det til sig, at 
misbrugsbehandling nu er blevet 
sundhedsvæsenets ansvar.

Erfaringerne indtil nu tyder på, 
at rusreformen har ført til flere hen-
visninger til misbrugsbehandling. 
Det vil imidlertid være vanskeligt 
at fastslå, om stigningen i antallet 
af henvisninger  skyldes udvidelsen 
af henvisningsretten, eller om der er  
andre grunde. Rent faktisk kan det 
tænkes, at der har været et under-
forbrug af behandlingstilbud blandt 
rusmiddelmisbrugere, og at dette 
nu kommer til syne gennem forøgel-
sen af antallet af henvisninger. Er-
kendelsen af, at grupper af rusmid-
delmisbrugere ikke fik den nødven-
dige hjælp, var som nævnt en vigtig 
baggrund for rusreformen. Det kan 
derfor tænkes, at en forøgelse i an-
tallet af henvisninger til behandling 
har sammenhæng med, at rusmid-
delmisbrugere nu omfattes af pa-
tientrettighedslovens bestemmelse 
om ret til specialistbehandling.

Det øgede antal henvisninger kan 

også hænge sammen med, at ord-

ningen med kommunal delbeta-

ling er bortfaldet. Rationalet bag 

den kommunale delbetaling var, at 

kommunerne skulle opmuntres til 

at etablere lokale hjælpetilbud frem 

for at sende misbrugerne i instituti-

onsbehandling.

Selv om de midler, kommunerne 
brugte til delbetaling, indgik i over-
førelsen til de regionale helseforeta-
gender, vil økonomiske hensyn alli-
gevel kunne betyde, at kommunerne 
i højere grad end tidligere søger at 
få rusmiddelmisbrugerne i speciali-
seret behandling. Bortfaldet af den 
kommunale delbetaling kan derfor 
indebære, at kommunerne reduce-
rer brugen af hjælpetilbud i kom-
munal regi, i alt fald på kort sigt. Ef-
terhånden som det bliver tydeligere, 
i hvilke tilfælde der gives ret til mis-
brugsbehandling, vil kommunerne 
formentlig  tage konsekvensen af, at 
de fortsat har et primæransvar for at 
yde hjælp til rusmiddelmisbrugere, 
og at et eventuelt behandlingsop-
hold ikke erstatter en helhjertet 
hjælpepakke, som kommunen vil 
have et betydeligt ansvar for.

Bedre vurdering af behandlingsbehov?
Så længe misbrugsbehandling var 
reguleret af sociallovgivningen, 
blev henvisning i de fleste tilfælde 
sendt direkte til den aktuelle be-
handlingsinstitution, enten fra den 
kommunale socialforvaltning eller 
ved henvendelse fra misbrugeren 
selv i forståelse med forvaltningen. 
Dette er nu ændret til, at de regio-
nale helseforetagender har udpeget 
specielle behandlingsenheder, som 
har fuldmagt til at modtage henvis-
ningerne og foretage en vurdering 
af behandlingsbehovet. De udpe-
gede behandlingsenheder er de am-
bulante klinikker, som på opdrag af 
de regionale helseforetagender yder 
misbrugsbehandling, og de ambu-
lante klinikker inden for psykisk 
helseværn. En bedre vurdering og 
diagnosticering af rusmiddelmis-
brugernes sundhedstilstand og psy-

kosociale livssituation er fremhævet 
som vigtige forudsætninger for at 
varetage rusreformens målsætning 
om, at behandlingen skal blive bed-
re. Som grundlag for vurdering af 
behandlingsbehov har alle de fem 
regionale helseforetagender udar-
bejdet rutiner for, hvordan henvis-
ningerne skal foregå, og hvad de 
skal indeholde.

Sundheds- og omsorgsministeriet 

har givet anvisninger på, at hen-

visningerne skal omfatte bl.a.:

·  Kortlægning af patientens rusrela-

terede problematik, sociale funkti-

on og situation samt patientens ge-

nerelle psykiske og fysiske tilstand.

· Vurdering af patientens mo-

tivation samt patientens rela-

tionelle, familierelaterede og 

netværksmæssige situation.

·  Vurdering af patientens kog-

nitive funktionsniveau ved at  

anvende resultater fra relevant 

screenings- og testværktøj.

·  Medicinsk vurdering af patientens 

fysiske almentilstand og eventu-

elle somatiske tillægslidelser. 

·  Vurdering af psykisk almentil-

stand og eventuel diagnosticering.

Patientrettighedsloven giver 
patienten ret til at få  vurderet sin 
sundhedstilstand, og inden 30 
dage skal der foreligge en afgørelse 
af, hvorvidt patienten har ret til at 
modtage behandling. I de tilfælde, 
hvor vurderingen konkluderer, at 
patienten har en sådan ret, skal det 
fremgå, hvad patientens behand-
lingsbehov er (videreudredning, 
afrusning, ambulant behandling, 
institutionsbehandling), og der skal 
gives en individuel frist for, hvor-
når behandlingen skal starte. Hvis 
patienten og den, der henviser, er 
uenige i udfaldet af vurderingen, 
har patienten ret til fornyet vurde-
ring af sin sundhedstilstand. Ifølge 
loven gælder retten til ny vurdering 
imidlertid kun én gang for samme 

strukturreform
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sundhedstilstand.
At give rusmiddelmisbrugere en 

optimal, forsvarlig vurdering af be-
handlingsbehov møder forskellige 
udfordringer. Eksempelvis har langt 
fra alle de udpegede vurderingsen-
heder den nødvendige kompetence 
til at foretage en helhedsvurdering 
og udredning af det totale behand-
lingsbehov, som det er forudsat. En 
stor del af vurderingsenhederne er 
som nævnt psykiatriske ambulante 
klinikker. Der er naturligt nok store 
variationer med hensyn til, i hvilken 
grad disse har kompetencer til sy-
stematisk kortlægning og vurdering 
af rusmiddelproblemer. På samme 
måde vil der være store variationer 
blandt ambulante klinikker med 
misbrugsbehandling, både når det 
gælder tradition for og nødvendig 
kompetence til kortlægning og diag-
nosticering af psykiske og somatiske 
lidelser.

Behovet for skoling i diagnostice-

ring af såvel rusmiddelproblemer 

som psykiske og somatiske lidelser 

er med andre ord åbenbart. 

Hvis en vurderingsenhed mod-
tager et stort antal henvisninger, vil 
fristen på 30 dage kunne betyde, 
at vurderingen ikke bliver grundig 
nok. Der er derfor grund til at tro, at 
det vil tage tid, førend man kan kon-
statere, om alle rusmiddelmisbru-
gere, som henvises til vurdering af 
behandlingsbehov, får en vurdering, 
som kan siges at være forsvarlig. Ud-
faldet af en vurdering vil naturligvis 
variere både mellem de forskellige 
regioner og mellem de forskellige 
vurderingsenheder inden for den 
enkelte region. Forskellene vil dels 
hænge sammen med det, som er 
sagt om forskellige forudsætninger 
i vurderingsenhederne, dels med at 
det rent faktisk er vanskeligt at fore-
tage en sådan vurdering. 

Der kan også være varierende moti-

ver for at give en patient henholds-

vis ret/ikke ret til behandling. 

Eksempelvis vil én vurderingsen-
hed kunne have interesse i, at mange 
får ret til behandling for at illustrere 
et stort udækket behov, mens en 
tilsvarende enhed ud fra viden om 
manglende kapacitet vil være tilbø-
jelig til at være ’streng’ med hensyn 
til, hvad der skal give en patient ret 
til behandling. At der indtil nu er 
rapporteret om store forskelle i an-
delen af henvisninger til behandling 
såvel mellem forskellige regioner 
som mellem de enkelte vurderings-
enheder, kan hænge sammen med 
sådanne faktorer. De regionale hel-
seforetagender arbejder imidlertid 
på at komme frem til flest mulige 
fælleskriterier for, hvad der skal give 
ret til behandling, sådan at de regio-
nale forskelle i vurdering af behand-
lingsbehov bliver mindst mulige.

Hvad med retten til at vælge  
behandlingssted?
Patientrettighedsloven giver ret til 
frit sygehusvalg. På lignende måde 
har rusmiddelmisbrugere fået ret-
ten til frit at vælge behandlingssted. 
Retten indebærer, at en rusmiddel-
misbruger står frit med hensyn til at 
vælge, hvor vurdering af henvisning 
skal finde sted (blandt de behand-
lingsenheder, som er udpeget til at 
varetage disse opgaver), hvem der 
skal foretage eventuel videre udred-
ning, og hvor eventuel afrusning og 
behandling skal foregå. Valget om-
fatter i princippet alle behandlings-
enheder i hele landet, som indgår i 
de regionale helseforetagenders be-
handlingstilbud. Retten til frit valg 
er med andre ord ikke begrænset til 
den region, hvor man som patient 
’hører hjemme’. 

Retten til frit valg af behandlings-

sted omfatter imidlertid ikke valg af 

behandlingsniveau. 

En patient, som har fået retten til 
at modtage behandling for sit rus-
middelmisbrug, kan for eksempel 
ikke vælge institutionsbehandling, 
hvis han eller hun har fået ret til 

ambulant behandling. Misbrugs-
behandling dækker som nævnt et 
vidt spekter,  hvor bl.a. længden af 
døgnbehandling varierer betydeligt. 
I forbindelse med, at der nu er givet 
ret til frit valg af behandlingssted, 
har det været nødvendigt for de re-
gionale helseforetagender at komme 
frem til en fælles norm for inddeling 
i behandlingsniveau. Dette har ført 
til en klassificering af behandlings-
tilbud i fire niveauer:

1. Ambulant behandling 

2. Afrusning/abstinensbehandling

3. Døgnbehandling (min-

dre end 6 måneder)

4. Døgnbehandling (mere 

end 6 måneder)

Inddelingen i behandlingsniveau 
kan kun siges at løse en del af pro-
blemet med at klassificere behand-
lingsenheder, da inddelingen ikke 
siger noget om  behandlingsprofil 
på behandlingsenhederne inden for 
det enkelte niveau. Retten til frit 
valg af behandlingssted forudsæt-
ter, at den behandlingsinstitution, 
patienten ønsker, tilbyder den be-
handling, som patienten er vurde-
ret til at have behov for, og at der 
er ledig kapacitet. Dette understre-
ger vigtigheden af at nå frem til den 
bedst mulige matchning mellem 
behandlingstilbud og patientens be-
hov. Ved vurdering af behandlings-
behov må der derfor lægges vægt på 
at give en anbefaling af, hvilket eller 
hvilke behandlingsted(er)inden for 
det givne behandlingsniveau, som 
ud fra den foreliggende viden bedst 
kan forventes at møde patientens 
behov. Ud fra dette vil det være af 
interesse at følge, i hvor stor grad 
der forekommer afvigelser mellem 
vurderingsenhedernes anbefaling 
af behandlingssted og patientens 
ønske om en bestemt behandlings-
institution, og hvordan eventuelle 
uenigheder håndteres.

Patientrettighedsloven giver også 
rusmiddelmisbrugere, som har fået 
ret til behandling, en individuel frist 
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for behandlingens start. Overskrides 
fristen, tilsiger loven, at der skal gives 
et alternativt behandlingstilbud (på 
privat institution, i udlandet etc.). 

Selv om retten til frit valg af be-
handlingssted har visse begræns-
ninger, er det åbenbart, at bestem-
melsen alligevel vil kunne byde på 
problemer. Hvordan skal eksempel-
vis de regionale helseforetagender 
forholde sig, hvis mange patienter 
vælger en bestemt behandlingsin-
stitution, sådan at der opstår ven-
teliste, mens der er ledig kapacitet 
på en anden institution, som yder 
samme type behandling? Retten til 
frit valg af behandlingssted stiller 
også særskilte krav til kommunen i 
de tilfælde, hvor rusmiddelmisbru-
geren har behov for opfølgning fra 
den kommunale sundheds- og so-
cialforvaltning. 

Behandling, som finder sted langt 

fra hjemkommunen, måske i en an-

den region, vil eksempelvis vanske-

liggøre etablering af lokale samar-

bejdsstrukturer.

Vil ’ret til individuel plan’ give bedre 
opfølgning?
Efter bl.a.  patientrettighedsloven 
har alle typer patienter med behov 
for langvarige og koordinerede hel-
setjenester ret til at få udarbejdet en 
individuel plan, som skal omfatte 
behov for ydelser fra såvel primær- 
som specialistniveau. Da rusrefor-
men blev gennemført, blev indivi-
duel plan fremhævet som et vigtigt 
redskab til at sikre sammenhæng 
mellem forskellige indsatser for den 
enkelte rusmiddelmisbruger. En 
behandlingsinstitution har, som al-
lerede nævnt, nu pligt til at varsle 
socialtjenesten ved udskrivning 
i tilfælde, hvor det vurderes, at en 
patient har behov for fortsat opfølg-
ning fra kommunen, og patienten 
ønsker det.

De centrale myndigheder læg-
ger generelt stor vægt på retten til 
individuel plan for forskellige kli-

ent- og patientgrupper, men denne 
ret indebærer imidlertid ikke ret til 
de enkelte elementer, som indgår i 
planen.

Så længe det er op til den enkelte 

behandlingsinstans at levere de 

ydelser, planen omfatter, må det 

derfor siges at være en noget tvivl-

som rettighed. En plan uden ret til 

planens indhold begrænses let til at 

blive en papirplan.

Hvordan indpasses substitutionsbe-
handling?
Substitutionsbehandling er i Norge 
organiseret gennem statsligt finan-
sierede regionale centre, godkendt 
af Sundheds- og omsorgsministeri-
et, som ved rusreformen blev over-
ført til de regionale helseforetagen-
der, hvor de nu indgår som en del 
af misbrugsbehandlingen. I dag er 
det også kun de godkendte centre, 
som kan vurdere, hvilke rusmiddel-
misbrugere der skal have tilbud om 
substitutionsbehandling. 

Ud fra et princip om, at der skal 

foretages en helhedsvurdering af 

behandlingsbehov, er det åbenbart 

uheldigt, at vurdering af behov for 

substitutionsbehandling foregår 

særskilt. 

Hvordan problemet skal løses er 
indtil videre ikke klart. De regionale 
helseforetagender er imidlertid ble-
vet bedt om at sørge for, at der fore-
tages en helhedsorienteret vurdering 
af, hvilken behandling patienter, 
som henvises til substitutionsbe-
handling, skal tilbydes. Dette inde-
bærer, at patienter, som indrømmes 
ret til behandling, men som af for-
skellige grunde ikke er aktuelle for 
substitutionsbehandling, får tilbud 
om anden misbrugsbehandling. De 
regionale helseforetagender er des-
uden blevet pålagt at sørge for, at 
substitutionsbehandling integreres 
i den øvrige misbrugsbehandling.

økonomi
Med rusreformen fik de regionale 
helseforetagender overført økono-
miske midler svarende til det beløb, 
amterne og kommunerne gennem 
den kommunale egenbetaling brug-
te til behandling af rusmiddelmis-
brugere i 2003, statens bevilling til 
substitutionsbehandling for 2004 
samt ekstra midler oveni.

De regionale helseforetagender 
kan som udgangspunkt frit dispo-
nere den årlige basisbevilling for at 
løse de opgaver, de er pålagt med 
hensyn til at tilbyde befolkningen 
et forsvarligt tilbud om specialiseret 
behandling inden for såvel somatik, 
psykiatri og behandling for rusmid-
delmisbrug. Gennem et såkaldt 
bestillerdokument, som sendes til 
de regionale helseforetagender ved 
årets begyndelse, giver ministeriet 
imidlertid visse fingerpeg med hen-
syn til områder og opgaver, der skal 
prioriteres særskilt. Der gives også 
øremærkede tilskud til særskilte op-
gaver, i  2005 f.eks. til forøgelse af  
kapaciteten i substitutionsbehand-
lingen.

De regionale helseforetagender 
har store opgaver. Helsesektoren 
vil altid være et bundløst dyb med 
knaphed på økonomiske midler. 
Eftersom behandlingsmetoderne 
for forskellige lidelser stadig bliver 
bedre, øges også befolkningens for-
ventninger og krav til, hvad specia-
listbehandlingen skal tilbyde. 

Selv om der i dag er specielt fokus 

på behandlingstilbud til rusmiddel-

misbrugere, er det en svag patient-

gruppe, som i høj grad er afhængig 

af at andre taler deres sag. Dagens 

situation med stor politisk bevå-

genhed og medie-opmærksomhed 

på sundhedsområdet kan derfor 

ændres til fordel for andre stærkere 

patientgrupper. 

Hvordan de regionale helsefore-
tagender på sigt vil komme til at 
prioritere behandling for rusmid-

strukturreform
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handlingen skal strække sig over for 
den enkelte patient. Godt nok har 
en rusmiddelmisbruger  nu fulde 
patientrettigheder, men indebærer 
denne ret ikke også, at han eller hun 
som patient har visse pligter med 
hensyn til at følge de ’regler’, som 
et behandlingsregime forudsætter, 
f.eks. at følge op på aftaler?

Ud fra patientrettighedsloven 
gælder ret til specialistbehandlin-
gen, såfremt patienten formodes at 
kunne få udbytte af behandlingen, 
og omkostningerne står i rimeligt 
forhold til tiltagets effekt.  

I vurderingen af en rusmiddelmis-

brugers ret til behandling vil be-

stemmelsen derfor kunne give stort 

rum for fortolkning. 

Mange rusmiddelmisbrugere har 
været i behandling gentagne gange, 
uden at det kan siges at have haft 
nogen effekt. På baggrund af pa-
tientrettighedslovens bestemmelse 
om, at patienten skal have forven-
tet nytte  og effekt af behandlingen, 
vil man derfor, i de tilfælde  hvor en 
rusmiddelmisbruger har modtaget 

delmisbrug sammenlignet med 
behandlingstilbud for andre pa-
tientgrupper er derfor vanskeligt at 
forudse.

Vil rusreformen nå sit mål?
Der er ingen grund til ikke at tro, 
at såvel regeringen som Stortinget 
er oprigtigt optaget af, at rusmid-
delmisbrugere i Norge skal have 
et bedre behandlingstilbud. Det at 
indlemme behandling for rusmid-
delmisbrug i specialistbehandlingen 
og ’ophøje’ rusmiddelmisbrugere i 
behandling til patienter på linje med  
andre patientgrupper kan vanskeligt 
tolkes på anden måde. 

At det var stortingspolitikere sam-

men med regeringen, som tog ini-

tiativet til - og var dem, der drev på 

i gennemførelsen af -   rusreformen, 

skulle langt hen ad vejen ’garante-

re’, at reformen  vil blive nøje over-

våget fra centralt politisk hold. De 

organisatoriske ændringer er hidtil 

også fulgt op økonomisk.

Reformen repræsenterer imid-
lertid store udfordringer og rejser 

mange problemstillinger.  
Den nye del af specialistbehand-

lingen har fået betegnelsen ’tvær-
faglig specialiseret behandling for 
rusmiddelmisbrug’. Betegnelsen er 
tænkt som en understregning af, at 
selv om der skal lægges større vægt 
på det sundhedsfaglige,  skal de so-
cialfaglige sider ved behandlingen 
varetages og videreføres. Spørgsmå-
let er imidlertid, om det socialfag-
lige vil overleve på sigt, eller om det 
risikerer at blive overskygget af det 
sundhedsfaglige. 

Kort sagt: Vil socialarbejderne på 

sigt kunne hævde sig i konkurrence 

med lægerne?

Det vil vel også  blive et spørgsmål 
om, hvor langt patientrettighederne 
vil strække sig i praksis. Selv om rus-
middelmisbrugere i udgangspunk-
tet skal håndteres om andre patient-
grupper, er det ikke til at komme 
udenom, at det er en patientgruppe, 
som giver sundhedsvæsenet mange 
problemer og dermed repræsente-
rer specielle udfordringer. Der vil 
også nemt kunne være delte me-
ninger om, hvor langt specialistbe-

istock
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gentagne behandlinger for sit mis-
brug, kunne sige, at ’nok er nok’, og 
at man må prioritere patienter, som 
vurderes at kunne få bedre nytte af 
behandlingen. En anden problem-
stilling i denne sammenhæng er 
knyttet til patientrettighedslovens 
bestemmelse om ret til vurdering 
og fornyet vurdering af sin sund-
hedstilstand. Det siges her, at retten 
til fornyet vurdering kun gælder én 
gang for samme tilstand. Hvordan 
vil en sådan bestemmelse blive for-
tolket og praktiseret for rusmiddel-
misbrugere, som søger behandling 
for sit misbrug gentagne gange? Ef-
ter alt at dømme vil man kunne stå 
mere eller mindre frit med hensyn 
til,  om man vil give vedkommende 
en ny mulighed eller afslå en ny vur-
dering.

Som nævnt har behandlingsin-
stitutionerne behandlingsoplæg af 
forskellig varighed. Fx har klinik-
ker, som traditionelt har ydet be-
handling for alkoholmisbrug, langt 
kortere behandlingsprogram end 
døgninstitutioner, som har ydet 
behandling for narkotikamisbrug. 
Blandt de sidstnævnte har der i 
mange tilfælde været flydende over-
gange for, hvad der kan siges at være 
selve behandlingen, og hvad der er 
videre opfølgning eller efterværn ef-
ter institutionsbehandling  og der-
for i udgangspunktet kommunens 
ansvar. Det er for tidligt at sige, i 
hvilken grad de regionale helsefore-
tagender vil fortsætte med at yde 
sådanne langvarige behandlingsfor-
løb. Der kan imidlertid være grund 
til at tro, at selve behandlingsindsat-
sen vil blive mere rendyrket ved ind-
lemmelsen i specialistbehandlingen, 
end da behandling blev anset for at 
være en socialfaglig opgave. 

Et farvel til langvarig institutions-

behandling vil i så fald føre til, at 

kommunerne får større opgaver, 

fordi de må yde tjenester til rusmid-

delmisbrugere, som tidligere blev 

givet af mange døgninstitutioner.

Socialforvaltningen har beholdt 
sin ret til henvisning af patienter til 
misbrugsbehandling, selv om hen-
visningsretten  som udgangspunkt 
skulle være forbeholdt læger i tråd 
med praksis for den øvrige specia-
listbehandling. Indtil nu ser dette 
ud til at fungere, eftersom social-
forvaltningen har oparbejdet større 
kompetence end lægerne med hen-
syn til at udarbejde henvisninger til 
misbrugsbehandling. Efterhånden 
som lægerne får mere erfaring, og 
misbrugsbehandling bliver mere 
integreret i den øvrige specialistbe-
handling, kan det imidlertid være et 
spørgsmål,  om socialforvaltningen 
på sigt vil have den samme henvis-
ningsautoritet som lægerne. 

Som det fremgår rejser den nor-
ske rusreform mange problemer. En 
evaluering af rusreformen, som skal 
foreligge inden udgangen af 2006, 
vil et stykke af vejen kunne give svar 
på, hvilken vej reformen går. Det 
vil imidlertid tage nogle år, før man 
kan sige, hvorvidt reformen har ført 
til, at rusmiddelmisbrugere har fået 
et bedre behandlingstilbud, og at 
behandlingsresultaterne er  blevet 
bedre. ■
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AF MADS UFFE PEDERSEN    

Først en stor tak til Astrid 
Skretting for en informativ 
og interessant artikel om den 

norske rusreform. I det følgende 
skal jeg forsøge at sætte den nor-
ske udvikling af indsatsen over for 
rusmiddelmisbrugere i forhold til, 
hvordan den danske indsat vil blive 
organiseret efter indførelsen af den 
danske strukturreform. 

Danmark har været et mærkeligt 
hybridland, hvor vi på den ene side 
har haft alkoholbehandlingen, som 
var underlagt sygehusloven (og der-
med Sundhedsministeriet, svarende 
til den norske helsetjeneste), mens 
behandlingen af stofafhængige har 
hørt under Socialministeriet og 
dermed, hvad man i Norge kalder 
for socialtjenesten. Om dette er et 
udtryk for, at man betragter afhæn-
gighed af alkohol som en sygdom, 
mens afhængighed af stoffer er at 

betragte som et socialt fænomen er 
et godt spørgsmål, som der næppe 
kan gives noget enkelt svar på. 

Reformerne
Ansvaret for indsatsen på misbrugs-
området  har indtil i dag været delt 
mellem de danske kommuner og 
amter ligesom i Norge indtil rusre-
formen i 2004. Forskelligt fra Norge 
har rusmiddelbehandlingen i Dan-
mark dog i mange år været at be-
tragte som et speciale på linje med 
somatikken og psykiatrien. Der har 
således været ret så vandtætte ’skod-
der’ mellem på den ene side rusmid-
delbehandlingen (ikke mindst på 
stofområdet) og på den anden side 
somatikken og psykiatrien. Ikke 
mindst siden 1996, hvor rusmiddel-
behandlingen overgik til amterne, 
har man kunnet se rusmiddelind-
satsen som et tiltagende synligt og 
selvstændigt speciale. 

Med den nye danske strukturre-

form ændres denne amts-centralise-
rede struktur dog fuldstændigt (om 
end rusmiddelområdet fortsat vil 
være et selvstændigt speciale). 

Mens man i Skrettings termer kan 

sige, at alkoholafhængige i Dan-

mark tidligere har været patienter, 

og de stofafhængige har været en 

mellemting mellem patienter og kli-

enter, så bliver de nu alle sammen i 

højere grad klienter. 

Mens indsatsen i Norge centrali-
seres og knyttes til fem statslige re-
gioner og sundhedsvæsenet, så de-
centraliseres indsatsen i Danmark, 
hvor ansvaret nu uddelegeres helt til 
kommunerne og det sociale indsats-
system. I Danmark opløses således 
de 14 amter og bliver til 5 regioner. 
Samtidig opløses de fleste af de 275 
danske kommuner, som genopstår 
i 98 større kommuner. Det er disse 

Set fra danmark er den norske rusreform ikke alene 
spændende  – på længere sigt kan den måske også få 
stor betydning for den danske indsats.

BEHANDLING AF RUSMIDDEL-
MISBRUGERE I NORGE    
SET FRA ET DANSK PERSPEKTIV 

– EN kommENTAR TiL   
ASTRid SkRETTiNgS ARTikEL
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98 kommuner, der nu umiddelbart 
får det fuldstændige ansvar for rus-
middelbehandlingen. Ganske vist 
har man i lovgivningen ikke helt op-
givet muligheden for, at regionerne 
har en vis indflydelse. Regionerne 
skal således have, hvad der kaldes 
for forsyningspligt, hvilket betyder, 
at der skal være et system af behand-
lingstilbud til rådighed for de kom-
muner, der måtte vælge at benytte 
sig af dette. Det lyder umiddelbart 
som en besværlig konstruktion, og 
det er den måske også. 

Meget tyder således på, at de fleste 

(hvis ikke alle) af de kommuner, der 

har mere end 50.000 indbyggere, 

vælger helt at varetage rusmiddel-

behandlingen selv og dermed kun 

i helt særlige tilfælde at gøre brug af 

regionale specialtilbud.

I visse regioner kan det endog 
se ud ,som om, det slet ikke bliver 
nødvendigt at opretholde en forsy-
ningspligt. Eftersom alle pengene, 
der gives til rusmiddelbehandling, 
tilfalder kommunerne, vil regio-
nerne således være afhængige af, at 
de kan sælge deres ydelser til kom-
munerne. Noget kunne tyde på, at 
særlige specialist-tilbud ikke kan va-
retages af kommunerne – heller ikke 
af kommuner med 50.000 indbyg-
gere. Men hvor meget behandling 
kommunerne har brug for, at regio-
nerne varetager, er meget usikkert.

Man kan altså roligt sige, at hvis 
Norge og Danmark organiserede 
indsatsen forskelligt før, så bliver 
det meget mere forskelligt i frem-
tiden. Lidt kynisk kan man sige, at 
dette for forskere er en ønskesituati-
on. Her bliver der virkelig mulighed 
for at se, hvad det betyder, når to 
lande – der ellers på mange områder 
kan sammenlignes – organiserer og 
strukturerer indsatsen forskelligt.

Patienternes/klienternes rettigheder
Der er visse ligheder mellem den 
danske og norske forståelse af pa-

tientrettigheder, men der synes også 
at være nogle endog meget store og 
betydningsfulde forskelle. I Norge 
skal behandlingsbehovet – som jeg 
forstår Skretting – vurderes inden 
for 30 dage efter modtagelse af hen-
visningen. Herefter skal der, hvis det 
vurderes, at der er et behandlings-
behov, sættes en individuel frist for, 
hvornår behandlingen skal starte. 

I Danmark skal der være iværksat 
en form for psykosocial behandling 
inden for 14 dage,  efter at patienten 
har henvendt sig (eller efter henvis-
ning). Inden for denne periode skal 
det umiddelbare behandlingsbehov 
med andre ord være vurderet. Dette 
omtales i Danmark som behand-
lingsgarantien.

Behandlingsgarantien ser ud til 
at blive overholdt i Danmark, men 
det har samtidig givet en del diskus-
sioner om, hvad der egentlig menes 
med behandling, og om den over-
holdes ved at ’fortynde’ kvaliteten af 
behandlingen.

Den medicinske behandling er ikke 

indeholdt i behandlingsgarantien. 

Ikke desto mindre ser man inden 

for stofbehandlingsområdet i prak-

sis typisk behandlingsgarantien 

overholdt ved, at der ordineres me-

tadon, og at klienten herefter har 

adgang til de psykosociale tilbud, 

der er forbundet med denne type 

behandling. 

I princippet har de danske klien-
ter, som de norske, ret til at vælge, 
hvor behandlingen skal finde sted. 
I den virkelige verden er problemet 
betydeligt mere kompliceret. Man 
har nok ret til at vælge mellem ’til-
svarende tilbud’, men ordet ’tilsva-
rende’ bruges på mange måder, og 
det diskuteres, om man overhovedet 
kan formulere det sådan. Generelt 
kan det nok uden de store proble-
mer tolkes, som man fortolker det 
i Norge – nemlig at en klient ikke 
frit kan vælge døgnbehandling, hvis 
behandlerne har vurderet, at det er 

ambulant behandling, der vil være 
det rette tilbud (her er der forskel 
i niveauer). Man har også diskute-
ret, om klienten kan sige, at han el-
ler hun ikke vil tage imod en given 
metode, som amtet tilbyder, men i 
stedet gøre brug af en anden me-
tode på tilsvarende niveau. Det kan 
klienten uden tvivl, men man har 
foreløbigt ikke set sådanne proble-
mer, der ikke kunne løses. Nogle 
siger, det ikke er et problem, fordi 
de i store træk lytter til klienterne. 
Andre fortæller lidt ironisk, at så 
længe informationen til klienterne 
om deres ret til frit valg holdes på et 
lavt niveau, så ved de alligevel ikke, 
hvad de har ret til, og så kommer der 
ingen sager. 

Der er med andre ord såvel behand-

lingsgaranti som frit valg i både Norge 

og Danmark, om end ’garantien’ i 

Norge ikke ser ud til at have de samme 

tidsmæssige krav som i Danmark.

Hvad der til gengæld virker mere 
problematisk ved det norske ’garan-
ti’-system er – som jeg læser Skret-
ting – behandlingssystemets ret til at 
vurdere, hvorvidt en given klient har 
ret til kræve behandling. Man kunne 
f.eks. tænke sig, at behandlingsen-
heder, der oplever ikke at have ka-
pacitet til flere klienter, vil have en 
tendens til at vurdere flere klienter 
som ikke havende ret til behandling, 
og endnu værre – man kunne fore-
stille sig, at nogle klienter, som bli-
ver betragtet som ’behandlingsresi-
stente’ på grund af flere mislykkede 
behandlingsforsøg, ikke kan kræve 
at komme i behandling. Ganske vist 
kan klienten kræve en fornyet vurde-
ring af sin helbredstilstand, men det 
er ikke mange rusmiddelafhængige, 
der har hverken energi til at kræve 
dette eller viden om denne mulig-
hed. Dette kunne derfor virke som 
en form for system-magt, der synes 
unødvendig, i og med det næppe 
står mål med problemets omfang. 
Denne diskussion kendes i store 
træk ikke i Danmark. 

strukturreform
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Enhver, der oplever at have pro-

blemer med rusmidler, har ret til 

behandling – uanset hvor mange 

gange vedkommende har været i 

behandling før.

Behandlingssystemet kan med 
andre ord ikke vurdere, at klienten 
ikke har ret til behandling (men kan 
bestemme, hvad der skal forstås 
ved behandling). Hvordan det bli-
ver, når kommunerne overtager an-
svaret i Danmark, vides ikke, men 
behandlingsgarantien vil stadigvæk 
være gældende.

Hvad er god behandling?
Ligesom i Norge har der i Danmark 
i de senere år været et stærkt fokus 
på, hvad man skal forstå ved ’den 
gode behandling’. Kravet om evi-
dens/kundskabsbaseret behandling 
er blevet stærkere, og der er kommet 
mere fokus på uddannelse, profes-
sionalisering og forskning. Denne 
udvikling er ikke mindst set siden 
1996, hvor amterne fik ansvaret for 
behandlingen. Mange er derfor også 
meget bekymrede for kvaliteten af 
behandlingen, når de 98 kommuner 
overtager ansvaret for behandlin-
gen. Det kan der være mange gode 
grunde til, men man skal på den an-
den side nok også passe på med pr. 
automatik at se den centraliserede 
medicinsk-teknologiske videns/
kundskabsbaserede indsats som det 
eneste rigtige. 

Den medicinsk-teknologiske videns-

baserede indsats har således altid:

a) haft en tendens til at gøre brug 

af ’apparatfejlsmodellen’ (evi-

densbaserede effektive metoder 

så kort behandlingslængde som 

mulig udskrivning)

b) haft en veluddannet behandler-

gruppe, der til gengæld ikke er så 

meget sammen med patienterne

c) været gode til at selektere og 

d) ikke nødvendigvis været ret gode 

til at koordinere med andre spe-

cialer og faggrupper.

Netop retention i behandling, 
intensitet og en koordinering mel-
lem specialer og fagdiscipliner er 
fuldstændigt afgørende parametre i 
behandlingen af de mest belastede 
rusmiddelafhængige, og det er be-
stemt ikke her, de videnstunge me-
dicinsk-teknologiske indsatser har 
deres styrke. 

Man kan derfor også frygte, at de 

meget specialiserede evidensbase-

rede behandlingssystemer foretræk-

ker at behandle dem, de ved, de får 

bedst effekt med på kortest tid, hvil-

ket måske i virkeligheden kan blive 

til stor skade for de mest belastede. 

Den mere lokale, kommunale 
indsats kunne måske tænkes at fin-
de sin styrke i netop en bred indsats 
(bl.a. knyttet til de mange væreste-
der, der findes i Danmark), til en høj 
intensitet og en høj retention. Der 
findes eksempler på sådanne kom-
munale projekter i Danmark, som 
ikke har været mindre effektive end 
de store medicinsk-teknologiske 
indsatser.

Ikke desto mindre er det forstå-
eligt, at mange er bekymrede. 

Mange kommuner har således ikke 

tidligere været interesseret i rus-

middelafhængige. Deres viden om 

indsatsen over for denne gruppe 

synes til tider helt fraværende, og 

man kan være bekymret for, at nog-

le kommuner vil forsøge at spare 

penge netop på denne gruppe. 

Man kan så håbe, at der findes 
en vis grad af intern kontrol kom-
munerne imellem og ikke mindst fra 
Kommunernes Landsforening, som 
vil blive den nye stærke aktør på det 
sociale indsatsområde i Danmark.

Krav til private behandlingstiltag  
Ligesom i Norge udgør de private 
aktører et væsentligt indslag i rus-
middelbehandlingen i Danmark. 

Der findes således omkring 45 
private døgninstitutioner, som er 
godkendt til at få alkohol- og stof-
afhængige henvist til behandling fra 
det offentlige. Igen er der forskel på 
alkohol- og stofområdet, hvilket jeg 
ikke skal komme yderligere ind på 
her. De ca. 35 af de 45 døgninsti-
tutioner behandler stofafhængige, 
og for disse gælder det, at de skal 
godkendes af det amt, de ligger i, og 
samtidig tilmeldes monitorerings-
systemet DanRIS www.danris.dk 

Som i Norge kan danske institutio-

ner risikere ikke at blive godkendt. 

Det ændres næppe ved den nye 

strukturreform, men hvem der skal 

stå for godkendelsen er endnu ikke 

afklaret. 

Ændring i henvisningsrutiner og vur-
dering af behandlingsbehov
I Danmark ændres henvisningsru-
tinerne fuldstændigt med den nye 
strukturreform. Hvor det tidligere 
var amterne, der stod for alle be-
handlingshenvisninger, så vil det i 
fremtiden i princippet være kom-
munerne. 

I Danmark har det også i det amts-

lige system kun i begrænset omfang 

været læger, der har stået for hen-

visningerne.

Lægerne har naturligvis været in-
volveret i metadonbehandlingen og 
anden medicinsk behandling, men 
de amtslige behandlingscentre har 
kun i meget begrænset omfang væ-
ret lægefagligt ledet. Forandringen 
er derfor mere af organisatorisk end 
af faglig karakter. Hvordan man i 
fremtiden vil håndtere henvisnin-
gen til og håndteringen af metadon-
behandlingen og anden medicinsk 
behandling er ikke klart alle steder. 
I de store kommuner vil der være 
læger knyttet til alkohol- og stof-
behandlingscentrene. I de mindre 
kommuner vil den praktiserende 
læge måske igen blive inddraget på 
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forskellig måde, eller også vil det 
blive et ansvar for regionen (i kraft 
af deres forsyningsforpligtelse).

Én af de største bekymringer ved 
decentraliseringen er, at henvisnin-
gen til et givent tilbud ikke i samme 
grad som tidligere kommer til at ba-
sere sig på en mere dybtgående vi-
den om alkohol- og stofafhængiges 
særlige karakteristika. F.eks. er der 
bekymring for, at der i mindre grad 
vil være opmærksomhed på psykiske 
og somatiske problemer, ganske en-
kelt fordi man i kommunerne ikke 
har den samme erfaring og viden, 
som der efterhånden er blevet op-
bygget i amterne. Nu har der aldrig 
eksisteret nogen egentlig diagnosti-
ceringskultur (inden for rusmiddel-
behandlingen) i Danmark, og der 
har heller ikke været megen fokus på 
systematisk at matche de rigtige kli-
enter til det rigtige tilbud. Man kan 
derfor spørge, om skaden er så stor. 
Måske bliver det endda nemmere at 
overskue i mindre enheder. 

Ikke desto mindre kan der med ret-

te være bekymring for, at forskellige 

psykiatriske og somatiske proble-

mer nogle steder bliver overset, og 

at henvisningerne nogle steder får 

karakter af vilkårlighed (hvilket de 

nogle steder også har i dag).

Ret til individuelle planer
I Danmark skal personer med socia-
le problemer have udfærdiget en in-
dividuel handleplan (servicelovens 
paragraf 111). Man taler her om 
en social handleplan i modsætning 
til en behandlingsplan. Den sociale 
handleplan har altid primært været 
en kommunal forpligtelse, mens 
behandlingsplanen sædvanligvis er 
en amtslig forpligtelse (med visse 
undtagelser). Med strukturrefor-
men bliver den sociale handleplan 
endnu vigtigere og måske en del af 
en større helhedsplan også inklude-
rende behandling (men det vil anta-
geligt være forskelligt fra kommune 
til kommune). 

Problemet har været, at den sociale 

handleplan – selvom den er lovplig-

tig – kun sjældent er blevet formu-

leret.

Man har således lavet under-
søgelser, som viste, at det kun var 
10-20% af de stofafhængige med 
vidtgående sociale problemer, som 
havde en social handleplan. Man 
må håbe, at dette ikke er udtryk for 
kommunernes interesse for denne 
socialt belastede gruppe. 

Vil reformerne nå deres mål?
Skretting stiller spørgsmålet, om de 
norske reformer vil nå deres mål. 
Fra et dansk perspektiv er det et 
rent luksusspørgsmål. Den danske 
strukturreform har for de stof- og 
alkoholafhængige ikke noget mål, 
så spørgsmålet kan slet ikke stil-
les. Den danske strukturreform er 
således en generel meget dybtgå-
ende ændring af organiseringen af 
det danske samfund, og de stof- og 
alkoholafhængige har slet ikke haft 
nogen plads i denne debat. 

En del behandlere og ledere har 
i medierne forsøgt at gøre opmærk-
som på, hvad de mener, strukturre-
formen vil betyde for denne gruppe, 
men de er enten ikke kommet til 
orde, eller også er deres budskaber 
druknet i de mange andre spørgs-
mål, som i højere grad optager dan-
skerne. 

Der er altså i Danmark ikke tale om 

en rusreform som i Norge, men om 

en generel strukturreform, som vil 

få enorme konsekvenser for rus-

middelindsatsen uden på noget 

tidspunkt at være blevet diskuteret. 

Fra et dansk perspektiv er den 
norske udvikling ikke alene spæn-
dende, den kan i længden måske 
også få stor betydning for den dan-
ske indsats. Hvis det går rigtigt galt 
i Danmark og bare rimeligt godt i 
Norge, er der ingen tvivl om, at 
Norge vil blive brugt som begrun-
delse for, at ansvaret skal overgå til 

regionerne. Men det kan selvfølge-
lig også være, at det ikke bliver dår-
ligere af at blive kommunalt. Det vil 
give stof til eftertanke.

På Center for Rusmiddelforsk-
ning har vi valgt at fokusere på de 
fremtidige forandringer i rusmid-
delindsatsen ved at etablere et 
ph.d.-projekt med særligt fokus på 
strukturreformens betydning. Også 
her vil der være særlig opmærksom-
hed på Norge.

Projektet beskrives i den følgende 
artikel af ph.d.-stud. Bagga Bjerge. ■

REFERENCER
Serviceloven:  
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strukturreform

AF BAGGA BJERGE    

I juni 2004 indgik regeringen og 
Dansk Folkeparti forlig om at 
reformere den offentlige sektor 

med ikrafttrædelse den 1. januar 
2007. Hovedidéen i reformen er en 
omorganisering af den offentlige 
sektor, herunder også rusmiddel-
området, med henblik på at sekto-
ren bliver mere decentral og ’åben 
og lydhør, enkel og effektiv’, som 
det er formuleret i kommissoriet 
til strukturreformen. Argumentet 
lyder, at den offentlige sektor skal 
rykke tættere på den enkelte bor-
ger, være mere lyttende, forenkle 
adgangen til ydelser  - og samtidig 
udvikle og fremtidssikre ydelser via 
øget konkurrence og markedsgørel-
se med hensyn til både kvalitet og   
økonomisk rentabilitet. For at opnå 
dette, har man fra politisk hold valgt 
at nedlægge amterne, sammenlægge 
de nuværende 275 kommuner til 
98 samt oprette fem regioner. Ikke 

alene er der tale om en opgave- og 
ansvarsmæssig reform af den of-
fentlige sektor, men meget peger i 
retning af, at strukturreformen også 
bliver en socialreform, i den for-
stand at det sociale område står over 
for en række store forandringer: Fx 
skal området finansieres på en ny 
måde, der kommer et nyt arbejds-
markedssystem,  og der skal åbnes 
op for konkurrence via flere private 
udbydere af sociale ydelser.

Forandringsprocessen under lup
Som antropolog og kvalitativ for-
sker har reformen imidlertid vakt 
min undren i forhold til, hvordan - 
og ud fra hvilket rationale - man fra 
politisk hold forestiller sig, at store 
organisatoriske omvæltninger over 
relativt kort tid skal kunne imple-
menteres. Empiriske studier i politi-
ske, sociale og forvaltningsmæssige 
organisationer og systemer viser, at 
der ikke er et 1:1 forhold mellem 
politiske og organisatoriske tiltag og 

den daglige implementering i prak-
sis. For at forstå betydningen af, 
hvorfor og hvordan politiske tiltag 
tager form i praksis, må man stille 
skarpt på den dagligdag, hvori disse 
tiltag skal implementeres, forstås og 
fortolkes. Derfor har jeg med mit 
tre-årige ph.d.-projekt sat mig for at 
følge processen på rusmiddelområ-
det på nært hold. 

I projektet søger jeg bl.a. at få svar 
på, hvordan reformprocessen i prak-
sis opleves og fortolkes af de men-
nesker, som dagligt berøres heraf, 
hvad der sker i de fremtidige be-
slutningsprocesser og med eksper-
tisen på området, hvilke holdninger 
og fortolkninger, der anerkendes i 
skabelsen af forståelsesrammer for 
’god’ behandling under de nye be-
tingelser og hvilke vilkår, folk har 
for at få indsigt i og indflydelse på 
processen. Desuden knytter projek-
tet også an til et mere overordnet 
niveau, hvor jeg relaterer den levede 
praksis til de mere ideologiske og 

I DANMARK

– HVAd SkER dER 
mEd RuSmiddELomRådET?
En antropolog vil bruge de næste tre år på at følge reformens spor gennem det danske rusmiddel-landskab.
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politiske intentioner samt incita-
menter, som ligger bag tanken om 
at reformere den offentlige sektor. I 
projektet vil jeg desuden inddrage et 
komparativt perspektiv på reformen 
ved at inddrage den norske rusre-
form, hvor man, modsat reformen 
herhjemme, har reformeret området 
i en mere medicinsk og centraliseret 
retning (se også de foregående to 
artikler af Astrid Skretting og Mads 
Uffe Pedersen).

For at få indblik i reformproces-
sen har jeg valgt at analysere doku-
menter, høringssvar, avisartikler, 
deltage i seminarer og konferencer, 
der forholder sig til temaet, inter-
viewe officielle repræsentanter for 
rusmiddelområdet samt lave obser-
vationer og interviews med hoved-
vægt på to amtslige misbrugscentre, 
der står for at skulle omorganiseres.

Noget nyt under solen på rusmiddel-
området? 
Selvom reformens officielle over-
vejelses-, forhandlings- og vedta-
gelsesproces er forløbet over kort 
tid, har man inden for rusmiddel-
behandlingen dog også tidligere set 
tendenser, der både ideologisk såvel 
som organisatorisk peger i retning af 
intentionerne bag reformen: På den 
ene side har der været en tendens til 
at sætte den enkelte bruger mere og 
mere i centrum igennem det, man 
kan kalde en afbureaukratisering, fx 
ved at sætte fokus på brugerinddra-
gelse via brugerråd, brugerundersø-
gelser og ansvarliggørelse af den en-
kelte bruger i sin behandling. Ideelt 
set vil dette sige at menneskeliggøre 
bureaukratiet ved at sætte brugeren 
i fokus frem for systemet. På den an-
den side er området søgt organisa-
torisk omorganiseret og økonomisk 
effektiviseret gennem indførelse af 
målsætninger, succeskriterier, eva-
lueringer og kvalitetsudviklingsstra-
tegier. En proces, der ikke alene ses 
inden for rusmiddelområdet, men 
inden for hele det sociale område.

Organisatorisk byder reformen 
dog særligt på én meget stor foran-

dring inden for rusmiddelområdet:
For at understøtte intentionen 

om, at borgeren kun oplever én 
effektiv indgang til det offentlige 
system, overgår det fulde myndig-
heds- og finansieringsansvar for 
mennesker i rusmiddelbehandling 
til kommunerne. I praksis betyder 
det, at fremtiden for de amtslige 
misbrugscentre, som siden 1996 
har varetaget størstedelen af mis-
brugsbehandlingen i Danmark, er 
meget uafklaret. Kommunerne kan 
nemlig vælge at varetage den del af 
opgaven, som drejer sig om sociale 
indsatser over for stofmisbrugere 
(hvilket er en såkaldt ’kan’ opgave), 
eller lade disse opgaver gå videre i 
regionerne, som er forpligtede til 
at varetage disse via årligt fastsatte 
rammeaftaler mellem kommune og 
region. I denne sammenhæng frem-
hæver kritikere bl.a., at den gennem 
ti år opbyggede amtslige ekspertise 
på området vil glide ud i decentra-
liseringsprocessen, og at der er fare 
for, at økonomiske prioriteringer i 
den enkelte kommune vil gå ud over 
de sociale tilbud til misbrugere. Til-
hængerne mener derimod, at man fx 
med den nye organiseringsstruktur 
undgår gråzoner og kassetænkning 
og sikrer enkelhed og nærhed i be-
handlingen af den enkelte brugers 
problemstillinger. Meningerne om 
reformen er således delte, og en til-
bundsgående analyse af reformens 
langsigtede konsekvenser (sociale 
såvel som ideologiske og økonomi-
ske) vil kun kunne laves retrospek-
tivt.

Forandringsprocessen er i fuld gang
Forandringsprocessen er dog al-
lerede nu i fuld gang, og har stor 
betydning for de mennesker, der i 
det daglige berøres af den. Overord-
net har processen indtil videre væ-
ret præget af megen uklarhed om, 
hvad fremtiden vil bringe. Hvis man 
fx søger på ordene ’rusmidler’ eller 
’misbrug’ og ’strukturreform’ i me-
diesøgesystemet Infomedia, er der 
bemærkelsesværdigt få hits. Og når 

jeg har talt med medarbejdere på 
forskellige amtslige misbrugscentre, 
har deres fortolkninger af situatio-
nen været præget af en vis afvent-
ning. Nogle har dog valgt at tage 
sagen i egen hånd og har søgt jobs 
andre steder, mens flertallet ’venter 
og ser’ og mener, at det ’nok skal 
gå’ på den ene eller anden måde. 
Meget kommer til at afhænge af, 
hvad der sker den 15. februar 2006, 
hvor kommunerne skal angive, hvor 
mange institutioner de ønsker at 
overtage selv, foruden de tilbud, som 
de er lovmæssigt forpligtede til (hele 
alkoholdelen samt den lægelige del 
af tilbud til stofmisbrugere). Nogle 
misbrugscentre ved allerede på for-
hånd, at de kommer til at overgå til 
kommunen, og kan derfor allerede 
nu gå aktivt ind i forberedelsen af 
samarbejdet. Andre belaver sig på at 
skulle ud på markedet og ’brande’ 
organisationen og trække kunder 
til i form af kommuner, som måtte 
være interesserede i at købe ydelser 
fra et eventuelt regionalt placeret 
center. Den 15. juni 2006 påbegyn-
des indgåelse af den første ramme-
aftale for 2007, hvor kommunerne 
skal angive, hvilke sociale indsatser 
de får brug for hvornår og af hvem 
(fx region, andre kommuner).

Forandringsprocessen er således 
blot lige begyndt, og der kommer 
til at ske store ændringer inden for 
rusmiddelområdet i løbet af det næ-
ste års tid, men også på længere sigt, 
hvor det vil vise sig, om intentioner-
ne om at lave en  ’åben og lydhør, 
enkel og effektiv’ offentlig sektor på 
baggrund af strukturreformen lader 
sig gøre i praksis inden for rusmid-
delområdet. ■

Du kan følge med i reformprocessen i fx 

Strukturmagasinet – 

www.strukturmagasinet.dk

eller på hjemmesiderne www.folketinget.dk, 

www.social.dk , www.im.dk , www.kl.dk .
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AF SøREN NIENDAM & ULRIK THOMSEN  

Siden maj 2000 har Center 
for Rusmiddelforskning på 
Aarhus Universitet (CRF) 

arbejdet med at implementere re-
gistreringssystemet DanRIS på de 
private døgnbehandlingsinstitu-
tioner i Danmark, der behandler 
stofmisbrugere. I 2003 kom døgn-
behandling af alkoholmisbrugere 
med. DanRIS samler for hver del-
tagende institution oplysninger om 
blandt andet brugerantal, bruger-
profiler målt ved hjælp af interview-
instrumentet Addiction Severity In-
dex (ASI), gennemførselsstatistik, 
behandlingsmetode, personalekva-
lifikationer og opholdspris. Med 
alle disse oplysninger samlet på 
internettet – og nu også i den før-
ste årsrapport – er det blevet langt 
nemmere at være visiterende myn-
dighed. For første gang kan man 
foretage en matchning af bruger og 
institution på et systematisk og gen-
nemskueligt grundlag, og ikke bare 
på fingerspidsfornemmelse.

I august i år udkom den første 
årsrapport med data fra DanRIS-
databasen. Rapporten, som er en tyk 
sag, understregede endnu en gang, 
at Center for Rusmiddelforskning 
gør en stor og engageret indsats for 
at samle og strukturere viden på 
et tidligere uoverskueligt område. 
Det er også i årsrapporten interes-
sant at se, at der nu er tilstrækkeligt 
med data i DanRIS-databasen til, at 
CRF kan vise udviklingstendenser 
blandt de brugerprofiler, der visite-
res til døgnbehandling.

Behov for overblik
Før DanRIS var døgnbehandlingen 
på misbrugsområdet i Danmark et 

lukket land. Døgninstitutionerne 
evaluerede ikke deres egen praksis 
og stillede heller ikke oplysninger til 
rådighed for amterne, som de kun-
ne bruge i visitationsarbejdet til at 
matche brugerne med det relevante 
døgnbehandlingstilbud. Der var 
stort set ingen af døgnbehandlings-
institutionerne, som lå inde med sy-

stematiske oplysninger om bruger-
antal, brugerprofiler, behandlings-
metoder, behandlingsresultater og 
personalekvalifikationer, og hvis de 
gjorde, var de ikke anvendelige for 
omverdenen, fordi de var usam-
menlignelige og uigennemskuelige. 
Nogle institutioner publicerede 
flotte rapporter med flotte behand-

Ros til danRiS
Hvorfor får vi ikke et landsdækkende registreringssystem for al 
misbrugsbehandling, der kan forene de systemer, vi har i forvejen?
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lingsresultater, men de havde ofte 
mere karakter af PR-materiale end 
af systematiske oplysninger om til-
budet.

DanRIS har givet amterne nogle 
nye muligheder i visitationsarbejdet. 
Og når man så sammenholder Dan-
RIS med den relativt nye amtslige 
godkendelsesordning af opholdsste-
der, herunder døgnbehandlingsin-
stitutioner for stofmisbrug, har man 
et dækkende billede af kvaliteten af 
døgntilbudene.

DanRIS som nyttigt værktøj
I Frederiksborg Amts Misbrugs-
center foretog vi i løbet af de første 
måneder af 2005 en forårsrengøring 
af anvendelsen af private døgnbe-
handlingstilbud. Vi erkendte, at der 
manglede en samlet fremstilling af 
de private døgnbehandlingsinstitu-
tioner, vi benyttede, af matchnings-
kriterier og af visitationsprocedure. 
I mangel af en sådan fremstilling 
havde de døgnvisiterende behand-
lere gennem årene udviklet en fin-
gerspidsfornemmelse for ’det rette 
døgnbehandlingstilbud’, men en 
sådan fornemmelse kan hverken 
evalueres eller videreformidles til 
nye medarbejdere.

I vores forårsrengøring var Dan-
RIS et virkelig godt værktøj. Vi plan-
lagde møder med alle de 13 private 
døgnbehandlingsinstitutioner, vi 
anvender. Inden mødet blev de ori-
enteret om, at vi ville spørge dem 
om deres primære målgruppe(r), 
deres behandlingsmetode(r) og de-
res resultater med udgangspunkt i 
de oplysninger, de selv havde oplyst 
til DanRIS-databasen.

 DanRIS-oplysningerne viste 
sig at være effektive i denne ’inter-
view’-sammenhæng. Hvor tidligere 
møder med nogle private døgnbe-
handlingsinstitutioner ind imellem 
kunne have karakter af salgsmøder 
eller hyggelige kaffeborde, blev mø-
det nu fokuseret og målrettet. 

Det blev muligt for os at stille 
spørgsmål som: 
• Beskriv, hvordan I udfører en 

kognitiv adfærdsorienteret be-
handlingsmetode?

• Hvad er jeres egen forklaring på, 
at I primært modtager relativt 
ikke-stofbelastede brugere?

• Hvad gør jeres tilbud dyrere end 
andre?

• Er der en årsag til, at jeres brugere 
er relativt ikke-belastede psykisk, 
når jeres målgruppe inkluderer 
dobbeltdiagnoser?

• Hvorfor har I mon en bedre gen-
nemførselsstatistik blandt kvin-
der end blandt mænd?

• Hvad er jeres forklaring på, at je-
res gennemførselsstatistik er ble-
vet ringere inden for det seneste 
år?
Vores runde med døgnbehand-

lingsinstitutionerne gav os mange 
indtryk, og på denne baggrund fik 
vi udarbejdet et kompendium over 
de udvalgte institutioner, som vi 
anvender, matchningskriterier og 
visitationsprocedure. Materialet an-
vendes flittigt af misbrugscentrets 
behandlere. 

Mangel på begejstring   
og fælles fodslag
Men møderne gjorde også indtryk 
på en anden måde. Vi oplevede 
nemlig, at vi var de eneste, der var 
så begejstrede for DanRIS. De fleste 
private døgnbehandlingsinstitutio-
ner, vi besøgte, gav udtryk for, at de 
ikke selv fulgte op på deres DanRIS-
data, og at de stadig foretrak den 
gode, gammeldags mundtlige prosa 
frem for de nøgne tal i rækker og 
kolonner. Argumenterne var oftest, 
at man kan fordreje, manipulere og 
snyde med tal i gennemførelsessta-
tistikken, og at scorerne fra ASI ikke 
siger noget om, hvordan folk i virke-
ligheden har det.

Vi vil overlade disse argumenter 
til døgnbehandlingsinstitutionerne, 
men det er vores vurdering, at det 
stadig føles nyt og fremmed for dem 
at indgå i systematisk evaluering, 
og at der fortsat eksisterer et stykke 
pædagogisk arbejde med at gøre 
dokumentation og evaluering til et 

levende og vigtigt redskab for døgn-
behandlingsinstitutionerne.

 Udgangspunktet for DanRIS-
databasen har været at skabe over-
blik. Spørgsmålet er, om det er lyk-
kedes. 

Noget tyder på, at det ikke kun er 
blandt private døgnbehandlingsin-
stitutioner, men også blandt centra-
le myndigheder, at overblik og ind-
sigt mangler. Her i skyggen af kom-
munalreformen er det de færreste, 
der kan prale af det store overblik 
over det sociale område - og slet ikke 
over misbrugsområdet. Implikatio-
nerne af områdets ændrede place-
ring samt intentionerne i lovgivnin-
gen om fortsat at holde den faglige 
flyvehøjde i tilbudene, uanset om 
de måtte overgå til regionalt eller 
kommunalt regi, er så mange og så 
uoverskuelige, at det er umuligt at 
bevare et overblik. Og det kan virke, 
som om bestræbelserne på at skabe 
overblik stritter i så mange forskel-
lige retninger, at forvirringen faktisk 
blot bliver større.

Historien om registrene
Det var Sundhedsstyrelsen, der 
som de første i 1996 tog initiativ til 
en landsdækkende registrering af 
stofmisbrugsområdets bruger- og 
behandlingsoplysninger. Dernæst 
introducerede Center for Rusmid-
delforskning ASI-interviewet i 
Danmark og forsøgte med DanRIS 
i 2000 at gøre ASI til standard, pa-
rallelt med Sundhedsstyrelsens re-
gistreringssystem, som ikke bygger 
på ASI. 

DanRIS dækker fortsat kun 
døgnbehandlingsområdet og ikke, 
som det oprindeligt var intentionen, 
tillige amternes ambulante arbejde. 
Dette skyldes den tilstundende kom-
munalreform, som foreløbig har sat 
en stopper for CRF’s arbejde med 
at udvikle registreringssystemet til 
de snart hedengangne amters am-
bulante behandling.

Til gengæld lader hverken Sund-
hedsstyrelsen eller Institut for Fol-
kesundhed sig gå på af kommunal-

strukturreform
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reformen. De søsætter nemlig i sam-
arbejde den 1. januar 2006 et helt 
nyt registreringssystem til oplysnin-
ger fra amternes alkoholbehandling, 
som til dags dato har været komplet 
udokumenteret på nationalt plan. 
Det nye registreringssystem, der 
med et skævt smil kaldes for NAB 
(Nationalt Alkoholbehandlingsre-
gister), er udarbejdet af en ekspert-
gruppe bestående af både ministerielle 
embedsmænd, amternes behandlings-
systemer, Sundhedsstyrelsen, CRF og 
Statens Institut for Folkesundhed. 
Registreringssystemet er bygget op 
fra grunden og baseret på ASI, men 
i en anderledes udgave end den, 
Center for Rusmiddelforskning i 
sin tid introducerede. Det nye regi-
streringssystem adskiller sig helt fra 
Sundhedsstyrelsens eksisterende re-
gister, som ikke er baseret på ASI.

De forenede kræfter og gode in-
tentioner til trods viste Sundheds-
styrelsens informationsmøde den 
10. oktober 2005 om det nye system, 
at de involverede parter mildest talt 
er forvirrede:

Tre forskellige registreringssyste-
mer med tre forskellige spørgeskema-
systemer synes at være udfordringen 
for de amtslige misbrugscentre og de 
private døgnbehandlingsinstitutio-
ner. Hertil skal lægges, at det nyeste 
system skal indføres blot 12 måne-
der, før reformen træder i kraft. Det 
vil sige, at det er målsætningen, at 
amterne i indeværende år skal im-
plementere systemet, uanset deres 
eksisterende registreringssystem. 
Og det vel at mærke på et tidspunkt, 
hvor det mange steder endnu ikke er 
besluttet, hvor og af hvem misbrugs-
behandlingen skal udføres.

Det er en ’ommer’
Vores konklusion på disse betragt-
ninger er, at vi finder, at DanRIS 
har været og er et godt værktøj til en 
kvalificering af døgnbehandlings-
indsatsen, og at værktøjets udvidel-
se til også at omfatte det ambulante 
arbejde kunne have løftet kvaliteten 
også her.

På den anden side synes det, 
som om CRF og Sundhedsstyrel-
sen har forsømt muligheden for et 
samarbejde om et landsdækkende 
registreringssystem for al misbrugs-
behandling baseret på en kombina-
tion af Sundhedsstyrelsens register, 
DanRIS og amternes egne databa-
sesystemer.

For en virksomhed som Frede-
riksborg Amts Misbrugscenter, der 
i sin enhedsorganisation rummer 
behandling for alkoholmisbrug, 
stofmisbrug samt ydelser på hjem-
løseområdet, vil det både nu og 
senere være vanskeligt at skulle til 
at forholde sig til flere dokumenta-
tionssystemer, som er så forskelligt 
opbyggede, at man ikke kan sam-
menligne data fra dem. Eksempel: 
CRF’s DanRIS indeholder de så-
kaldte composite scores, der beskri-
ver brugernes belastningsprofil, og 
som også anvendes i international 
forskning. Det nye alkoholregister, 
derimod, vil ikke indeholde disse 
scores, og vil derfor ikke kunne an-
vendes i sammenlignende studier.

Man kunne muligvis indvende, at 
det kan være lige meget, men vi an-
vender composite scoren til blandt 
andet at overvåge vores bruger-
grundlag, og i visitationsarbejdet til 
at matche brugeren til det relevante 
tilbud samt i opfølgningen af tilbu-
dets effekt.

Som nævnt er det en noget af en 
murstensroman, CRF har udgivet i 
sommer. Men den er fyldestgørende 
og komplet, og den holder interna-
tionale standarder, hvilket gør det 
muligt at sammenligne dataene på 
tværs af landegrænser. Som værk-
tøj i en udviklingsorienteret drifts-
virksomhed er DanRIS-databasen  
langt mere operationel end det, der 
nu lægges op til fra Sundhedsstyrel-
sen. 

Derfor vil vi afslutningsvis opfor-
dre til, at Sundhedsstyrelsen, som 
den øverste faglige sagkundskab på 
området, går sammen med CRF og 
ser på systemerne én gang til. ■

FAKTA
• Frederiksborg Amts Misbrugscenter er 

en enhedsorganisation, der yder tilbud til 

alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, hjem-

løse og pårørende

• Misbrugscentret havde i de første ni 

måneder af 2005 kontakt med 1378 alko-

holmisbrugere, 697 stofmisbrugere, 146 

hjemløse og 199 pårørende

• Ydelserne leveres af specialiserede 

teams, der dækker hele amtet: Basisteam, 

Ungeteam, Dagkursusteam, Familieteam, 

Udgående team, Psykologteam, Akutteam, 

Husteam og Sygeplejeteam

• Teamene arbejder efter udførlige team-

kataloger, der specificerer ydelser og 

arbejdsfunktioner, og som også danner 

basis for misbrugscentrets kompetence-

udviklingstiltag

• Kortlægning, behandlingsplan og opfølg-

ning af behandlingseffekt foretages ved 

hjælp af Addiction Severity Index

• Under behandlingsforløbet registreres 

ydelser, journaltekst, behandlingsplan og 

spørgeskemasvar elektronisk

Læs mere på www.misbrugscentret.fa.dk

SØrEN NIENDAM 
cENtERLEDER  

ULrIK THOMSEN
koNsULENt FoR BEHANDLiNGsUDVikLiNG, 

FREDERiksBoRG AMts MisBRUGscENtER 
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AF JAKOB MAY   

Der er mange ord og begre-
ber ude at gå, når det drejer 
sig om feltet stofmisbrug, 

hjemløse m.v.:  Bare det at finde ud 
af om det hedder stofmisbrug el-
ler stofbrug er i sig selv en øvelse. 
Det kan også være noget af en ud-
fordring at skelne mellem, hvad et 
forsorgshjem er til forskel fra en § 
94 boform.

Man kan have to indstillinger til 
alt det her med ordene og begre-
berne. Den ene er, at det ikke bety-
der alverden, hvad vi kalder tingene. 
Det er hip som hap. Hvad der sker 
i virkeligheden er det, som tæller - 
ikke benævnelsen.  Man kan også 
tillægge begreberne stor og afgø-
rende betydning, sådan at forstå at 
de både kan være vigtige arbejds- og 
tænkeredskaber, og også at inadæ-
kvat og uklar begrebsbrug kan have 
uhensigtsmæssige konsekvenser. Jeg 
hælder meget til den sidste opfattel-
se af sprogets vigtighed, og jeg synes, 
at der er meget at rette op på. 

 Tag begreberne stofmisbrug og 
stofbrug. Prøv at kikke på ordene. 
Hvis der er et stofmisbrug, må der 
nødvendigvis også være et brug at 
stille det overfor. Og hvis vi konsta-
terer misbruget, skal vi samtidig de-
finere overgangen mellem bruget og 
misbruget for at finde ud af, hvornår 
vi skal stille med en behandlingsind-
sats, og hvornår vi ikke skal. Der er 
vel ingen grund til at behandle på 
stofbrugere, lige så lidt som der er 

grund til at behandle på madbru-
gere?

I forbindelse med den kommen-
de strukturreform kunne det også 
være hensigtsmæssigt at se lidt på 
den sprogbrug, der benyttes i visse 
hjørner af den sociale sektor.  Ek-
semplerne i det følgende er hentet 
fra min egen virkelighed, idet jeg er 

forstander på en § 94 boform i Århus 
Amt, der hedder Århus Amts For-
sorgshjem, Østervang.

Ordet ’forstander’: Overvej sig-
nalværdien af det ord. Lugter det 
ikke i betænkelig grad af Ib Schøn-
berg og Paul Sabroe? Jeg er ikke glad 
ved ordet forstander, men det hed-
der min stilling nu engang…

Retvisende sprogbrug og 
afhængighed af retorik 
det er ikke ligegyldigt hvad vi kalder tingene. ord og handling skal passe sammen

strukturreform
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Ordet ’forsorgshjem’. Forsorg er 
noget, man er under, og hjem er 
noget, man er anbragt i. Med dette 
ord bevæger vi os over i kategorien 
drengehjem, soldaterhjem, tugt-, 
rasp- og forbedringshus m.v. Ordet 
’forsorgshjem’ indeholder hentyd-
ninger til såvel passivitet som en 
patriarkalsk styreform: Når du er 
hjemme, skal farmand nok fortælle 
dig, hvad der er godt, og hvad der er 
skidt. Og lytter du ikke, har vi altid 
en sanktion, vi kan trække ned over 
dine store, røde ører. Forsorgshjem 
giver også associationer i retning 
af brunkål, gule ærter, næstekær-
lighed, omsorg og mælkekur. ’For-
sorgshjem’ er en betegnelse, som 
slet ikke dækker i 2005, og som lig-
ger meget langt fra den virkelighed 
og den udvikling, der er i gang på § 
94 boformerne. 

Hvilket bringer os til ordet ’bo-
form’. Hvad er det for en fisk? Si-
den servicelovens ikrafttræden 1.7. 
1998 har mantraet på området væ-
ret, at institutionsbegrebet er ophæ-
vet, og boformerne indført i stedet. 
Der er blot ingen, der har defineret 
nærmere, hvad det præcis var, som 
blev ophævet, og hvad boformerne 
repræsenterer i den forbindelse. Og 
det er svært at blive klog på.

Ser vi på den formelle politiske 
organisering af boformerne, finder 
vi SBS § 94 (Sammenslutningen af 
Boformer under Servicelovens § 94), 
en opdeling i karteller bestående af 
til dels gamle betegnelser - nemlig 
henholdsvis krisecentre, forsorgs-
hjem, herberger og pensionater. Ser 
vi på den lovgivningsmæssige side, 
herunder vejledninger, opererer dis-
se også med samme ’gammelkendte’ 
begreber og understøtter dermed, 
at historiens hjul både retorisk og 
indholdsmæssigt drejes tilbage.

Så dét, der er sket, er følgende: 
Institutionsbegrebet er ophævet 
som begreb, medens de oprindelige 
betegnelser, der i høj grad er både 
misvisende og stigmatiserende, le-
ver videre i bedste velgående – oven i 
købet i formelle sammenhænge som 

lovtekster og organisationer. På den 
baggrund vil jeg mene, at boforms-
begrebet ikke har noget veldefineret 
indhold, hvilket i bedste fald lægger 
op til en gætteleg om, hvad forskel-
len er på en institution og en bo-
form. Hele området kunne trænge 
til en retskrivningsreform!

I stedet for at være forstander på 
Forsorgshjemmet Østervang synes jeg 
eksempelvis, at det ville være mere 
retvisende at være leder af Århus 
Amts Botræningscenter Syd, en 
specialenhed, der på højt fagligt ni-
veau løser forskellige opgaver som 
modtagelse, udredning og afklaring, 
målrettet identifikation af trænings- 
og støttebehov samt udformning af 
specialtilbud og ydelse af special-
kompetencer til vores beboere.

Signalværdien af en sådan ret-
skrivningsreform ville være uvur-
derlig. På et herberg, et forsorgs-
hjem eller et pensionat kan man 
forholde sig passivt til sig selv og sin 
situation, forvente en vis service og 
i øvrigt have fri ret til at brokke sig 
over kantinens mad. I en mere velde-
fineret boform, hvor ydelsen er bo-
støtte og botræning, skal det enkelte 
individ – støttet af medarbejderen 
- forholde sig til sig selv, egne evner 
og muligheder, og der skal etableres 
relevante og adækvate faglige tilbud 
til dem, der søger støtte og træning 
på boformerne.

Fra at arbejde for og at løse pro-
blemer for har arbejdsmetoden flyt-
tet sig til at arbejde sammen med, at 
undersøge sammen med og at sikre 
en hensigtsmæssig indsats sammen 
med og ikke for beboeren. Paradigmet 
har forandret sig, og det burde også 
afspejle sig i vores sprogbrug.  Kri-
tikere af mine overvejelser vil selv-
følgelig sige, at så længe indholdet 
er i orden, så er det ligegyldigt, hvad 
vi kalder tingene. Som det fremgår, 
er jeg stærkt uenig i dette. Ord og 
handling skal passe sammen.  Hvis 
noget hedder noget andet, end det 
man faktisk møder, så er det en be-
lastning. Hvis navnet og ord lægger 
op til ting, som ikke er tilfældet, eller 

som kan misforstås, så er det ikke 
hensigtsmæssigt.

For mig at se er alle parters for-
forståelse af, hvad man har med 
at gøre, afhængig af retorikken, og 
medarbejdernes og beboernes for-
ståelse af de tilbud, vi både giver og 
modtager, er også dybt afhængig af 
den retorik, der er knyttet til tilbud-
det. 

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis 
vi i Danmark kunne begynde at be-
væge os i samme retoriske retning. 
Sagt lidt polemisk tvivler jeg på, at 
ret mange behandlere, der arbej-
der tæt sammen til daglig, taler det 
samme kodesprog, og hvis de gør, 
er det et kodesprog, der er ukendt 
for den omverden, indsatsen nød-
vendigvis skal hænge sammen med. 
Værst er det dog, når behandlere i 
egen selvforståelse har det sprog-
brug, brugerne har. Efter min op-
fattelse er det nemlig brugerne, der 
i den sammenhæng bliver de mest 
forvirrede, fordi de brugere, jeg 
har mødt, har brug for at definere 
sig konkret i forhold til noget eller 
i forhold til nogen, og hvis deres 
miljø eller retorik flytter med ind i 
behandlingen, er behandlingen ikke 
et adækvat modsvar i forhold til den 
sociale situation, de selv står i.

Sagt med andre ord: Hele opga-
ven er at sætte reflekstankegange 
og selvfølgelighederne under pres 
ved at stille fornuftige og begavede 
spørgsmål, både til det vi laver, til 
dem vi laver det sammen med, til de 
brugere der gerne skulle have glæde 
af indsatsen, og til hvad vi kalder 
tingene og hvorfor. ■

JAKOB MAY
FoRstANDER PÅ ÅRHUs AMts 
FoRsoRGsHJEM, ØstERVANG
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AF MICHAEL JOURDAN

Om forandringer i kølvan-
det på kommunalreformen 
kan man gøre sig mange 

gisninger. Mange af disse er me-
stendels rent gætværk, men én af 
de ændringer, som man allerede 
nu kan skimte konturerne af, er at 
værestederne efter 1. januar 2007 
formodentlig kommer til at fremstå, 
som en mere anerkendt del af mis-
brugsindsatsen end før. Baggrun-
den herfor er, at værestederne nu 
igennem flere årtier har vist deres 
eksistensberettigelse, som et tilbud 
til udsatte mennesker. Især fra sidst 
i 90’erne er der kommet fart på, og 
vi har for længst rundet 100 være-

steder i Danmark. Det er den kvan-
titative side af sagen. 

Men også kvalitativt er der sket 
meget: Bragt på kort formel kunne 
man sige, at fra fortrinsvis at være 
blevet betragtet som omsorgs- og 
lavtærskeltilbud er værestederne på 
vej til også at blive anerkendt som 
samværs- og aktivitetstilbud. ’Vi 
bevæger os fra at være steder, der yder 
omsorg og accept, til nu også at være 
steder, der arbejder på resocialisering og 
genindtræden i samfundet’, siges det 
i en ny trilogi udsendt af Landsfor-
eningen af VæreSteder (LVS). Det 
betyder ikke, at værestederne yder 
behandling, men at værestederne 
udgør små ’væksthuse’, hvor bru-
gerne i eget tempo og på egne for-

udsætninger udvikler sig, hvor med-
arbejderne på forskellig vis søger at 
facilitere sådanne små resocialise-
rende og livskvalitetsforbedrende 
skridt, og hvor brugerinddragelse 
og socialt samvær virker befordren-
de herfor. 

Denne udvikling har man gjort 
sig en del tanker om i Landsfor-
eningen af VæreSteder. Sagen er, 
at ingen har patent på begrebet væ-
rested, eller hvem der må åbne et 
værested. Fra det offentliges side 
findes der ingen retningslinier, som 
klart definerer hvad et værested er, 
og hvad et værested ikke er, samt 
hvilke opgaver der med rimelighed 
kan løses af et værested, og hvilke 
der måske bedst løses andetsteds. 

VÆRESTEDSTANKER 
og den 5. søjle
mens tid er, søger en ny trilogi at værne om værestedernes essens – succes’en skal ikke udvandes.

strukturreform
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I virkelighedens verden møder man 
en mangfoldighed af tiltag, hvis pri-
mære og mest iøjnefaldende fæl-
lestræk er navnet: Værested. I en si-
tuation, hvor en betydelig del af de 
nye storkommuner hjemtager op-
gaver på misbrugsområdet, kunne 
man måske frygte, at åbningen af 
nye væresteder blev foretaget uden 
kendskab til de indhøstede erfarin-
ger, som har gjort værestederne til 
det de er - at man trækker veksler 
på den goodwill, som værestederne 
er omgærdet med, uden behørig 
respekt for de forudsætninger som 
succesen bygger på.

Det ville være en skam, om de nye 
kommuner hver især gik i gang med 
at opfinde nye ’dybe værestedstal-
lerkener’. Derfor gik man i LVS i 
god tid i gang med et flerårigt afkla-
ringsprojekt med henblik på at gøre 
status, opsamle erfaringer og videre-
give disse, samt lave udviklingspla-
ner og opbygge netværk og i det hele 
taget forberede mangfoldigheden af 
væresteder på de udfordringer og 
muligheder som kommunalrefor-
men indebærer. Hvem sagde rettidig 
omhu? De mange væresteder, som 
er medlemmer af LVS, har gennem 
møder i arbejdsgrupper, værdiværk-
steder, på kurser for medarbejdere 
og ledere, med brug af konsulenter 
og eget sekretariat samt ved lands-
mødedrøftelser og vedtagelser ana-
lyseret værestedernes eksistensbe-
rettigelse, arbejdsmetoder og udvik-
lingsmuligheder. Hvad man er nået 
frem til kan ikke ydes retfærdighed 
i artikelform. Men det skal ikke af-
holde mig fra et forsøg på gennem 
sammenskrevne citater fra trilogien 
at levere et lille antal appetitvækkere 
på værestedstanker anno 2005.

Nye rammebetingelser:   
Fra ’kan’ til ’skal’
En af de meget håndgribelige for-
andringer, som er til at få øje på for 
kommunale embedsmænd og juri-
ster - og som trilogien gør os andre 
opmærksom på – er, at der i lovfor-
slag nr. L38 vedrørende ændringer 

af Serviceloven i forbindelse med 
kommunalreformen (i det endnu 
ikke vedtagne lovforslags §104 ved-
rørende aktivitets- og samværstil-
bud) sker en lille, men markant æn-
dring fra den gamle bestemmelse i 
§ 88 om samme. Hvor der før stod, 
at ’Kommunen kan træffe afgørelse 
om aktivitets og samværstilbud…
’står der nu, at ’Kommunalbesty-
relsen skal tilbyde aktivitets- og 
samværstilbud til personer med 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller med særlige so-
ciale problemer til opretholdelse el-
ler forbedring af personlige færdig-
heder eller af livsvilkårene’.

Fra fortrinsvis at have været vare-
taget af frivillige organisationer med 
mulighed for tilskud til finansierin-
gen fra offentlige puljer bliver situa-
tionen nu den, at kommunerne vil 
blive mere engageret i driften af væ-
restederne. Fra at have levet på kan-
ten af eller helt uden for det offent-
lige system får værestederne formo-
dentlig bedre og sikrere økonomiske 
kår, hvilket har været efterlyst længe 
af væresteder, der i værste fald - år 
efter år - ikke vidste i november, om 
de kunne køre videre i januar. Her-
med rådes der bod på det problem, 
som blev omtalt i Center for Rus-
middelforsknings undersøgelse af 
værestedsområdet (2002). I rappor-
ten konstaterede man meget store 
udsving i de bevillinger, der gives til 
værestedernes drift, og det blev på-
peget at bevillinger og støtte ofte var 
af kortsigtet og midlertidig karakter, 
hvilket gjorde det meget vanskeligt 
for det enkelte værested at se mere 
end blot et år frem i tiden.

Ændringen fra ’kan’ til ’skal’ be-
tyder, at der med lovforslaget nu for 
alvor gives en anerkendelse af det 
sociale arbejde, som udføres på væ-
restederne. Værestedernes eksistens 
anerkendes som et væsentligt bidrag 
i misbrugsindsatsen. Alt andet lige 
betyder det også, at vi formodentlig 
får markant flere væresteder i årene 
fremover. Så meget desto vigtigere 
er det at få indkredset, hvad være-

steder egentlig er for en størrelse.

Fælles træk bag mangfoldighed 
Umiddelbart ser værestedsfeltet 
temmelig broget ud. En lang ræk-
ke forskellige lokale og i en vis ud-
strækning tilfældige vilkår synes at 
afgøre, hvordan de konkrete være-
steder fungerer, og hvad de tilbyder. 
Nogle væresteders kendemærke er, 
at de primært at er rettet mod én 
bestemt gruppe af brugere såsom 
tidligere stofmisbrugere, metadon-
brugere eller aktive stofmisbrugere. 
Men andre væresteder er kendeteg-
net ved netop at være åbne for en 
blandet brugergruppe. Brogethe-
den fortsætter når man undersøger 
værestedernes åbningstider, hvor 
man finder stor variation: fra få 
gange om ugen til daglig åbning, fra 
få timer til mange timer ad gangen. 
Nogle har kun dag- eller kun aften- 
eller kun natteåbent. Men kombi-
nationer heraf findes også. Også an-
tallet af ansatte varierer voldsomt: 
fra 1 op til 17. Det varierer også, i 
hvilken udstrækning værestederne 
bemandes med frivillige: fra næsten 
udelukkende frivillige til ingen fri-
villige.

Værestedernes funktioner, faci-
liteter og aktivitetsniveau kan også 
variere voldsomt. I forskelligt om-
fang tilgodeser værestederne:
• Basale behov for et sted at være, 

en kop kaffe og lidt varme i krop-
pen, et bad og noget mad.

• Samværsbehov i form af at være 
sammen med andre, tale med an-
dre, være noget for andre.

• Behov for hjælp, råd og vejled-
ning og forståelse.

• Aktivitetsbehov og noget fornuf-
tigt og hyggeligt at give sig til.  

• Udviklingsbehov, at komme vi-
dere i sit liv, får sat gang i en per-
sonlig udvikling.
Variationerne afspejler givetvis 

mange ting. Værestedernes forskel-
lige organisatoriske ophæng spiller 
givetvis ind, ligesom graden af bru-
gerdemokrati er med til at betinge 
værestedernes mangfoldighed. 



Stof  6��

Den manglende vejledningsmæs-
sige præcisering af, hvad et værested 
er, er nok også en af de medvirkende 
faktorer til den mangfoldighed, vi 
ser. Dertil kommer, at der kan være 
tale om forskellige målgrupper, at 
værestederne kan have ganske for-
skellige opdrag i lokalsamfundet, 
og sidst, men ikke mindst spiller de 
forskellige økonomiske vilkår givet-
vis ind. 

Selv rigtig mange år efter at de 
første væresteder så dagens lys, og 
selv efter at rigtig mange erfarin-
ger er gjort, kunne man godt få den 
tanke at værestedsområdet i den of-
fentlige bevidsthed stadig opfattes 

som en art socialt eksperiment. Et 
værested kan øjensynligt være hvad 
som helst… 

’Nej, sådan er det ikke!’ siger den 
af LVS nedsatte arbejdsgruppe. Bag 
mangfoldigheden er der noget som 
går igen, nogle faktorer som betin-
ger, om værestedet bliver en succes 
eller ej, og nogle fællestræk som – ud 
fra de indhøstede erfaringer og den 
kultur, der har udviklet sig – indike-
rer, om noget med rette bør kaldes 
et værested. ’Både internt på de en-
kelte væresteder og i foreningen kan 
en større bevidsthed om, hvad vi 
gør og hvorfor, være med til at sikre 
den fortsatte udvikling af kvaliteten 

for både brugere og medarbejdere. 
Eksternt kan mere præcise beskri-
velser og dokumentation af væreste-
dernes særlige karakter og arbejde 
være med til at sikre værestedernes 
økonomi, anerkendelse og overle-
velse’. Sådan lød det i arbejdsgrup-
pens kommissorium, og vi skal i det 
følgende se på nogle af de væsentlig-
ste ting, som kom ud af det arbejde, 
man har gjort. 

Fristed
Man er nået frem til, at værestedet 
først og fremmest - og helt ufravige-
ligt - er et fristed. Det lyder oplagt, 
men hvad betyder det? Det betyder 

FIG. 1: VÆRESTEDSTANKEN
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noget i retning af, at når man skrider 
ind over dørtærsklen til sit værested, 
så eksisterer der et usynligt bolværk, 
der adskiller væresteds-familien 
fra samfundet udenfor – man er 
på helle! Værestedet repræsenterer 
ikke samfundets kontrol. Der er og 
må ikke være noget krav om registre-
ring, når man henvender sig på et væ-
rested. Det er en essentiel kvalitet, at 
man kan forblive anonym. Værestedet 
repræsenterer heller ikke samfundets 
krav om forandring, holdningen synes 
at være – du kan komme, som du er – vi 
kan lide dig, som du er!

’Hvorfor påtager værestedet sig 
rollen som fristed, hvorfor er der 
brug for det?’ spørges der i trilogien. 
Svaret er, at egenskaben af fristed 
er essentiel i forhold til den opga-
ve, som værestedet løser: at hjælpe 
mennesker der for alvor er ’faldet af 
sporene’ med at genskabe tilliden til 
sig selv og samfundet - samt i bedste 
fald at sætte en personlig udvikling 
i gang. Til den opgave er der brug 
for et beskyttelsesrum. Eller måske 
er et meget bedre billede: drivhuset. 
Drivhus i den forstand, at der gives 
tid, plads og opmærksomhed til at 
den enkelte kan finde ’sine spor’ og 
måske få øje på nye muligheder i sit 
liv.

Det tilrådes derfor, at væreste-
der udviser stor tilbageholdenhed 
med at overtage visse af samfun-
dets kontrolopgaver. Det, som vil 
skabe en tillidskløft mellem bru-

ger og personale i et værested, vil 
typisk knytte sig til ordineringen 
af metadonen (dosis, ændringer af 
behandlingsplan mv.) og til kon-
trollen af sidemisbrug - eller til 
kontrolleret antabusbehandling og 
lignende. De her nævnte opgaver 
er typisk myndighedsopgaver, der 
hører til i behandlingsregi. Påtager 
man sig - eller pålægges - man så-
danne myndighedsopgaver, sker der 
dels det, at medarbejderne på disse 
væresteder finder det vanskeligt at 
balancere mellem på den ene side 
at skulle være brugernes fortrolige 
tillidspersoner og på den anden side 
at skulle agere kontrollanter. Dels 
mister brugerne det fristed, de har 
brug for, og som er så afgørende for 
deres trivsel på værestedet.

Indkredsningen af fristedet som 
en essentiel egenskab ved væreste-
der er et af flere udtryk for, at det 
har været magtpåliggende for LVS 
at udkrystallisere fælles træk bag 
mangfoldigheden på værestederne. 
Man er nået frem til, at der er en 
hel række familieligheder mellem de 
mange forskellige væresteder, sådan 
at forstå at ikke alle ting nødvendig-
vis findes i samme udstrækning alle 
steder, men at en betragtelig mæng-
de fællestræk i forskellige kombi-
nationer går igen. Man kan således 
sige, at værestederne er realiseringer 
af et fælles tankegods og nogle fælles 
værdier.  Formuleringen af  denne 
beslægtethed værestederne imel-

lem  har været længe undervejs og 
er endt i noget, man kalder ’Være-
stedstanken’, som gengives i figur 1 
i sin helhed.

Brugerindflydelse   
og brugerinddragelse
Et andet fælles træk for næsten 
alle værestederne er, at der i en el-
ler anden udstrækning praktiseres 
brugerindflydelse og brugerinddra-
gelse - enten i formel forstand og/el-
ler i uformel forstand. Graden heraf 
kan variere, men i trilogien slås det 
fast, at den vigtigste målestok for et 
væresteds succes er brugernes ople-
velse af, at værestedet er deres, og at 
reel indflydelse på lidt er bedre end 
tilsyneladende indflydelse på alt. En 
pointe nuværende og kommende 
væresteder passende kunne have in 
mente. 

Trilogien fastslår, at det er me-
ningsløst at udstikke generelle ret-
ningslinier for, hvordan brugerind-
flydelsen skal struktureres og orga-
niseres: Hvad der er relevant på det 
enkelte sted, afhænger fuldstændigt 
af værestedet, brugergruppen og si-
tuationen i øvrigt. Det giver en stor 
udfordring for lederen i forhold til 
at kende værestedets grænser. Ved-
kommende skal have et godt blik for 
hvad brugerne magter, hvad de ikke 
magter og for værestedets værdig-
rundlag.

Brugerindflydelse og brugerind-
dragelse er ikke et spørgsmål om 
enten/eller. Typisk har brugerne på 
et givet tidspunkt indflydelse på af-
grænsede områder, som eksempel-
vis kan bestå i, hvilke 

aktiviteter der skal være, hvem 
der må komme i huset, åbnings-
tider, hvilken mad der serveres, 
rengøringen, regler for opførsel og 
karantæne, af hvordan og af hvem 
husreglerne skal håndhæves, ansæt-
telser og økonomi, hvilke tilbud hu-
set skal råde over (socialrådgivning, 
massage, sygepleje), osv. Til brug 
for afklaringen af, hvad brugerind-
flydelse går ud på, og til brug for 
reguleringen af brugerinddragelsen 

FIG. 2: GRADER AF INDFLYDELSE
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over tid - når behov eller muligheder 
for at justere i opad- eller nedadgå-
ende retning måtte vise sig - skelner 
man ganske konstruktivt mellem to 
forskellige spørgsmål:
1) Graden af indflydelse? 
2) Indflydelse på hvad? 

Og man har i LVS udarbejdet en 
gradueret skala og en indflydelses-
matrix, ved hjælp af hvilke disse to 
spørgsmål kan diskuteres og regule-
res. (se figur 2 og 3).  

At værestedet grundlæggende er 
brugernes, at der skal praktiseres 
brugerinddragelse i varierende gra-
der på varierende områder efter om-
stændighederne, og at et væresteds 
succes kan måles ved brugernes op-
levelse af, om disse ting er tilfældet/
er lykkedes er vigtige pejlemærker at 
få udstukket for LVS forud for en 
mulig kommende kommunal støttet 
udbygning af værestederne. Oven-
stående redskaber til at arbejde med 
disse ting må kunne være til hjælp i 

denne forbindelse. Og erfaringerne, 
der ligger bag, må være værd at lytte 
til og at trække på. 

Socialt samvær og ’værestedsfamilien’
Endnu en kerneydelse på væreste-
derne er at tilbyde socialt samvær 
og fællesskab - noget både aktive og 
tidligere misbrugere har svært ved 
at opbygge på egen hånd. Sagen er 
nemlig, at påfaldende mange bruge-
re hævder, at værestedet giver rum 
for et socialt samvær, som de ellers 
sjældent oplever. I CfR’s evaluering 
konstaterede man, at de relationer, 
brugere og personale indgår i med 
hinanden, bedre kan karakteriseres 
som familielignende end instituti-
onslignende.

Og i trilogien beskrives hvordan 
fællesskabsfølelsen på værestedet 
bygger på blandt andet den umid-
delbare oplevelse af, at ’vi er alle i 
samme båd’. Man finder hurtigt ud 
af, at her behøver man ikke at skulle 

forklare sig eller undskylde sig, for at 
blive forstået. Der er som udgangs-
punkt en fælles forståelse af, hvad 
det indebærer at leve eller have levet 
livet som misbruger.

For at støtte og dyrke fællesskabs-
følelsen er det vigtigt, at værestedet 
påtager sig familiære og hjemlige 
funktioner: at sørge for mulighe-
den for at spise fælles måltider, at 
fejre brugernes fødselsdage, at vise 
opmærksomhed og deltagelse ved 
dødsfald, at fejre højtider som jul og 
nytår, at opbygge egne traditioner 
og ritualer, eksempelvis søndags-
hygge, morgenbakke til ham der har 
fødselsdag og så videre

Når der skæres helt ind til benet, 
så handler det om mødet mellem 
mennesker, og hvordan det gøres. 
Det handler om noget så banalt som 
at blive set, at blive hilst på, at blive 
taget om – ja, at have vidner til sit liv. 
Vidner som interesserer sig, spørger 
til og blander sig. Et stort ord at 
bruge i denne sammenhæng er or-
det kærlighed. Det er dog ikke til at 
komme udenom, at når fællesskabs-
følelsen opleves, så er bindemidlet 
kærlighed i en eller anden form. 

Et andet bindemiddel er maden. 
Tilbudet om mad synes at stå me-
get højt i brugernes og personalets 
bevidsthed. MADEN ER VIGTIG. 
Maden tilfredsstiller et fysisk behov 
for at opnå mæthed – men maden 
giver også adgang til socialt samvær. 
Maden er altså også et tilforladeligt 
alibi for at søge samvær med andre 
mennesker. Maden er så alment et 
behov, at det øjensynligt kan til-
trække vidt forskellige mennesker. 
Man kunne sige, at uanset hvem 
vi er (luder, enkemand, narkoman, 
psykisk syg etc. etc.), så kan maden 
samle os! Maden er lokkemaden. 
Midlet der kan lokke os sammen i 
et samvær, og som hjælper folk med 
at knytte bånd. 

Sammenfattende kunne man 
sige, at den særlige samværsform i 
’fællesskabsfamilien’ på værestedet 
danner grundlaget for skabelsen af 
et beskyttede vækstmiljø og etable-

FIG. 3: INDFLYDELSESMATRIX
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ringen af et personligt netværk. Ån-
den er, at vi passer på hinanden og 
stedet. Ingen er usynlige på væreste-
det, der dermed fungerer som et so-
cialt udviklings- og træningslokale. 

Brobygning  
Hvilken rolle spiller det for bruger-
ne at komme på et værested? Være-
stederne er ovenfor beskrevet som 
fristeder, karakteriseret ved mulig-
heden for at have socialt samvær og 
for at opbygge fællesskab inden for 
rammer, hvor der i en eller anden 
udstrækning er mulighed for at ud-
øve indflydelse.  Men der er mere i 
det end som så. Værestedet er ofte 
både indgangsdør og udgangsdør i 
forhold til den samlede indsats over 
for den enkelte, men brugen af væ-
restedet kan også have mere perma-
nent karakter. Derfor skal væreste-
det kunne yde beskyttelse og støtte 
i respekt for personens unikke livs-
situation. 

Udgangspunktet er ikke, at væ-
restedet kan og skal løfte alle mis-
brugere ud af deres misbrug eller 
anden social eller sundhedsmæssig 
nød. Alle erfaringer tilsiger at det 
er for ambitiøs en fordring at sætte 
sig. Men erfaringen siger også, at for 
brugerne kan det at benytte væreste-
det igennem en eller flere perioder, 
give lysten og mulighederne for at 
komme videre i livet. Her er det væ-
restedets opgave at hjælpe på vej og 
finde muligheder! En af udfordrin-
gerne i den forbindelse er, at mange 
broer kan være brændte. 

Hvis vi betragter relationen mel-
lem misbrugeren og samfundet, kan 
man roligt sige, at den – sådan sat 
lidt på spidsen - er præget af gen-
sidig manglende forståelse, mistro 
og dårlig kommunikation. Der er 
fyldt med modstand og konflikt  i 
relationen. Det stereotype billede 
af misbrugeren set med ’samfunds-
hjælperens’ øjne er den bøvlede, ag-
gressive, barnligt krævende person, 
der ikke kan tilpasse sig hjælpeap-
paratets krav og procedurer – den 
utilpassede klient/patient. Tilsva-

rende er det stereotype billede af 
socialforvaltningen, sygehuset mv. 
set med misbrugerens øjne præget 
af generaliseringer såsom ufleksibi-
litet, manglende evne til at forstå, af-
visning, menneskelig kulde, at man 
ikke får den rigtige hjælp osv.

 Det kan være værestedets opgave 
at skue igennem stereotypierne og 
skabe grundlag for en ordentlig dia-
log. En dialog der så at sige opdra-
ger brugeren til at se, at lægen også 
er et ordentligt menneske, der gerne 
vil hjælpe; og på den anden side op-
drager lægen til at se, at misbruge-
ren også er et ordentligt menneske, 
der har behov for hjælp. På lidt læn-
gere sigt kan værestedet ideelt set 
være med til at vende det stereotype 
modspil til et konstruktivt medspil og 
samspil mellem bruger og samfund.

Eksempler på brobygning kan 
være værestedsmedarbejderen, der 
går med brugeren til læge for at få 
aftalt en nedtrapningsplan i relation 
til et alt for stort forbrug af benzo-
diazepiner, eller at hjælpe brugeren 
med at få aftalt, at han kan få udle-
veret sin metadon på et mere pas-
sende tidspunkt , eller at gå med på 
socialforvaltningen for at sørge for, 
at brugeren forstår de aftaler, der 
bliver indgået m.m.

Erfaringerne med brobygger-
funktionen er, at brugeren har gavn 
og glæde af denne håndsrækning. 
En udtalelse som for eksempel: ’Jeg 
havde aldrig fået de tænder, hvis 
ikke værestedsmedarbejderen var 
gået med’ er ikke spor usædvan-
lig. Brugeren oplever med brobyg-
geren ved sin side at blive forstået 
og at få sine budskaber igennem.
Tilsvarende kan det lyde fra eksem-
pelvis lægen, at han egentlig ikke 
brød sig om stofmisbrugere, og at 
han altid reagerede med paraderne 
oppe, når en misbruger henvendte 
sig. ’Den eneste tanke jeg har i ho-
vedet’, sagde han: ’er: Nu kommer 
der igen en narkoman, som vil plage 
om smertestillende medicin!’. Efter 
at værestedsmedarbejderen havde 
været med nogle gange og et sårbe-

handlingsforløb lykkedes, fik lægen 
en hel anden opfattelse af ’narko-
manen’.

Faldgruben – som er nærliggende 
– er, at værestedet hopper ind i rol-
len som ’frontkæmper for de uret-
færdigt behandlede’, altså i princip-
pet erklærer sig enig i, at det øvrige 
offentlige hjælpesystem er ufleksi-
belt, udueligt, uden evne til at forstå 
og så videre. 

Placeringen uden for systemet 
og tæt ved brugernes liv og miljø 
indebærer dog, at værestedet har 
en berettiget forpligtelse til engang 
imellem at agere den arrige terrier, 
der bider systemet i benet. Det er 
situationer, hvor eksempelvis flere 
sagers behandling i det offentlige 
system tegner et mønster, der er op-
lagt uhensigtsmæssigt for brugerne 
af værestederne. I sådanne situatio-
ner må værestedet op af stolen og 
principielt drøfte nye muligheder 
med samarbejdspartneren. Så at 
være frontkæmper er på sin plads, 
når sagen kan bære det og er sagligt 
begrundet.

Væksthus
Ud over at værestedet kan bygge 
bro mellem brugerne og forskellige 
aktører og instanser i samfundet, så 
kan værestedet også fungere som et 
beskyttet væksthus. Værestedet er 
ofte en station på vejen fra et liv i 
social- og sundhedsmæssig nød til 
et almindeligere liv tættere på det al-
mindelige samfund. I den forstand 
kan værestedet være et gunstigt so-
cialt mikroklima, hvorfra man - i sit 
eget individuelle tempo og ud fra 
sine individuelle, personlige kompe-
tencer - kan få hjælp til og mulighe-
der for at forbedre sin livssituation 
via ’de små skridts metode’. 

Ud fra en vurdering af brugernes 
ressourcer kan værestedet danne 
ramme om aktiviteter, der kan give 
indhold i den enkeltes hverdag, 
medvirke til at fastholde og ud-
vikle sociale og andre færdigheder, 
samt give nye perspektiver på livet. 
Væksthuset eller drivhuset er en 
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metafor for, at værestederne udgør 
et beskyttet miljø, hvor de spæde, 
grønne planter passes og plejes, in-
den de – når de er blevet robuste 
– udplantes på friland. Til historien 
om det gode drivhus hører selvføl-
gelig gartnerens arbejde. Hvad stil-
ler gartneren op for at sikre, at plan-
terne trives og udvikles? 

Når der tales om igangsætning af 
aktiviteter, så er rådet at skrue ned 
for ambitionerne. Man skal ikke prø-
ve ’at sætte det hele i system en gang for 
alle’. Sådan fungerer det ikke. Hvil-
ke aktiviteter, der kan iværksættes, 
afhænger af hvilke brugere, der ak-
tuelt benytter værestedet. Så det at 
sætte aktiviteter i gang er i sig selv en 
aktivitet, der hele tiden bør være på 
dagsordenen – ligesom i drivhuset, 
hvor tomatplanterne ikke opfører 
sig ens år efter år, hvor vejret skifter, 
hvor der pludselig er spindemider 
i væksterne, hvor mulden ikke er, 
som den plejer og så videre.

Aktiviteterne tjener et dobbelt-
formål: at give brugeren indhold i 
hverdagen – noget at stå op til -og 
at give brugeren mulighed for at ud-
vikle sig – få nye perspektiver på li-
vet. Det betyder at aktiviteterne skal 
være meningsfyldte – set fra bruge-
rens synspunkt – og på den anden 
side skal aktiviteterne give mulighed 
for øget ansvar og personlig vækst. 
Opgaver, der passer til hvad den en-
kelte kan magte, kan for eksempel 
bestå i at lægge madplan for den 
kommende uge, at sørge for ind-
køb, at arbejde i køkkenet og forestå 
rengøring, at tilrettelægge en fod-
boldturnering mellem byens to væ-
resteder, at have ansvar for at holde 
værestedet åbent søndag eftermid-
dag, at være handy-man og udbedre 
skader i værestedets fysiske rammer, 
at styre salget af mad og sodavand 
og så videre.

Erfaringen tilsiger, at aktivite-
terne skal være situations- og per-
sonbestemte. For de, der ønsker 
det, skal der være mulighed for, 
at kravene til den enkeltes præsta-
tioner og kravene til at tage ansvar 

kan øges. En vigtig overvejelse i den 
forbindelse er, at de aktiviteter, der 
iværksættes, giver mulighed for at 
udvikle færdigheder. Helt oplagt er 
det at støtte udvikling af sociale fær-
digheder. Det vil sige, at aktiviteter 
og opgaver gerne skal tilrettelægges 
som gruppeopgaver, der skal løses i 
et samarbejde mellem flere. 

Mulighederne herfor er mange: 
Man kan eksempelvis lade bruger-
ne være part i arbejdet når der skal 
planlægges en temadag sammen 
med kommunen, man kan lade bru-
gerne gennemføre rundvisning og 
oplysningsarbejde for udefrakom-
mende gæster, støtte brugerne, når 
de eksempelvis ønsker at udtale sig 
til pressen, støtte brugerne, hvis de 
ønsker at have et særligt ansvar i for-
hold til brugerdemokratiet i huset. 
Man kan satse på at udvikle skole-
færdigheder ved eksempelvis at lade 
brugerne arbejde med skrivning og 
regning: Lade dem skrive refera-
tet fra brugermødet eller lade dem 
opstille aktivitetsbudgettet for det 
kommende år. Det er også en vigtig 
sag at udvikle fornuftig sundheds-
adfærd, eksempelvis arbejde med 
krop og bevægelse, svømning og 
anden kropslig udfoldelse. Eller at 
arbejde med at gøre brugerne mere 
bevidste om kostens betydning for 
sundheden.

En af værestedets vigtige ressour-
cer i sådanne sammenhænge er tid. 
På værestederne er der tid til at lade 
den enkelte vokse i sit eget tempo - i 
den takt der passer til vedkommen-
des aktuelle formåen. På sigt er me-
get muligt. Man har på værestederne 
gjort den iagttagelse, at udviser man 
tålmod, viser man mennesker tillid, 
giver man dem opgaver og ansvar, 
så vokser de og udvikler sig. Faktisk 
kunne noget tyde på, at denne måde 
at arbejde som ’drivhusgartner’ har 
en terapeutisk effekt. Værestederne 
præsenterer dermed den øvrige 
misbrugsindsats med et paradoks 
bestående i, at fristedet, hvor man 
ikke kræver forandring, kan være 
befordrende for forandring

Den 5. søjle
Mens det traditionelle syn på være-
steder har været, at disse ’blot’ udgør 
en form for omsorgs- og lavtærskel-
tilbud, synes et revideret og mere 
omfatttende syn på værestederne at 
vokse frem i disse år, godt hjulpet på 
vej af interesseorganisationen LVS, 
men så sandelig ikke uden basis i en 
mere og mere udbredt anerkendelse 
i brede kredse af, at disse væresteder 
efterhånden har vist sig både at være 
meget levedygtige og også leverings-
dygtige i andet og mere, end man 
måske fra starten havde forestillet 
sig.

Hvad det skal ende med må tiden 
vise. Indtil videre må vi konkludere 
at den gamle model med kontrol-
søjlen, behandlingssøjlen, forebyg-
gelsessøjlen og skadesreduktions-
søjlen ser ud til at skulle revideres. 
En 5. søjle i form af værestederne er 
kommet til. Hvad der startede som 
en lille, grim ælling, har vokset sig 
stor og stærk. Nogle synes ligefrem 
at værestederne er noget vi kan være 
stolte af i Danmark, for de er ganske 
unikke. Personligt vil jeg tillade mig 
at konkludere, at de udviklingsmu-
ligheder, som en udbygning af sam-
arbejdet mellem værestederne og de 
andre aktører på misbrugsfeltet ud-
gør, rummer nogle af de mere spæn-
dende perspektiver, der i øjeblikket 
lader sig ane i forbindelse med kom-
munalreformen. Disse muligheder 
må ikke tabes på gulvet ved at vende 
det døve øre til allerede indhøstede 
erfaringer. ■
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AF ANNA BENDTSEN  

Vestsjællands Amt har i løbet 
af de sidste fire år drevet 
mindst én og i perioder to 

eller tre ung-til-ung-grupper med 
base i de største byer i amtet. Grup-
perne består af unge, som selv har 
haft erfaringer med hash og/eller 
feststoffer. Disse unge har alle på 
forskellig vis oplevet negative kon-
sekvenser af deres stofbrug. De er 
mellem 17 og 25 år gamle, og deres 
motivation for at deltage er forskel-
lig. Mange har et ønske om at hjælpe 
andre til at undgå de dårlige ople-
velser, de selv har haft. Andre læg-
ger vægt på, at møder og foredrag 

støtter dem i at forblive stoffri. Og 
andre igen beskriver samværet med 
de andre i gruppen som afgørende 
for, at de fortsætter. 

Grupperne hyres især af amtets 
skoler og ungdomsuddannelser til 
klasseundervisning, forældremøder 
eller projektforløb. Et typisk besøg 
består af en kort introduktion fra 
misbrugscentrets konsulent, to-tre 
oplæg fra unge fra gruppen efter-
fulgt af gruppearbejde eller debat.

Fra abstrakte risici til   
konkrete konsekvenser
Ung-til-ung er bottom-up forebyg-
gelse, idet det tager udgangspunkt 
i konkrete oplevelser og erfaringer sna-

rere end abstrakt viden om rusmid-
lernes egenskaber. De unge fortæl-
ler om personlige erfaringer med og 
konsekvenser af rusmiddelmisbrug. 

Formidlingen lægger sig således 
op af nyere forståelser inden for 
sundhedsfremme og forebyggelse: 
Sundhedsråd og oplysning skal ikke 
blot spredes med gavmild hånd ud 
over befolkningen af de offentlige 
myndigheder. Mere viden får ikke 
nødvendigvis unge – eller ældre – til 
at begrænse deres brug af rusmidler. 
Befolkningen ’ved’ måske godt deres 
eget bedste, men handler ikke deref-
ter. Og ’deres eget bedste’ er desuden 
en kompleks størrelse i denne verden 
af umådelige risici og muligheder for 

unge

den gode fortæller
Hvad betyder dét at fortælle andre sin livshistorie for de unge, 
som deltager i projekter som ung-til-ung formidlere? 

istock
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åndelig og kropslig tilfredsstillelse. 
En ung hashryger i 9. klasse 

kan måske godt opleve, at det er til 
hans eget bedste at ryge, for så be-
høver han ikke at bekymre sig om, 
at der er langt til byen, og han får 
mindre skældud i skolen, efter at 
han er blevet rolig og afslappet gen-
nem regelmæssig brug af cannabis. 
Ung-til-ung er én måde at gøre den 
abstrakte viden om rusmidlernes 
konsekvenser konkret og relevant 
for denne unge og andre som ham. 
Metoden lægger vægt på dialog og 
fokuserer på, hvilke sociale situatio-
ner, der gør det let at prøve rusmid-
lerne og fortsætte brugen af dem.  

Historien skaber os
Ung-til-ung-formidlerne beskriver 
både de gode og de mindre gode si-
der af brugen af illegale rusmidler. 
Misbrugscentret sætter en dags-
orden – MISBRUGSFOREBYG-
GELSE – og de unge fortæller 
inden for denne dagsorden frit fra 
leveren. I Vestsjællands Amt er det 
er erklæret formål med ung-til-ung-
formidlingen, at ikke blot tilhørerne, 
men også formidlerne får noget ud 
af processen. Efter fire års erfaring 

med ung-til-ung er der dog visse 
spørgsmål, der presser sig på: Hvad 
betyder det for formidlerne at for-
tælle deres historie – i stedet for alle 
de andre historier om deres liv, de 
også kunne fortælle? Er det virkelig 
formidling ’frit fra leveren’? Og bør 
man holde op med at fortælle på et 
tidspunkt? 

Der sker noget, når man fortæller 
sin historie. Med historien skaber 
man sig selv i tilhørernes øjne - og 
derved også i sine egne. Historien 
strukturerer det rod, som er vores 
liv – med brudte forløb, uafsluttede 
forhold, uafklarede relationer, mod-
sætningsfyldte oplevelser, handlin-
ger og meninger – som noget fort-
løbende og sammenhængende, der 
kan siges højt. Alle fortæller vi hi-
storier, hele tiden, men ung-til-ung-
formidlerne fortæller om deres liv 
inden for en på forhånd givet ram-
me. Hvad betyder dette for dem?

Ung-til-ung-formidleren Germod 
beskriver processen:
’Det er jo svært, for det er jo 5 år 
af mit liv, som bare er rodet fuld-
stændig sammen oppe i hovedet på 
mig. Men det er også meget fedt, for 
nogle gange oplevede jeg at komme i 

tanke om nogle nye ting, når jeg stod 
og snakkede med folk om det. Om 
hvad der var det vigtige. Det fandt 
jeg ud af hen ad vejen, jo flere fore-
drag jeg holdt, bl.a. sådan noget med 
hvordan det var begyndt, og hvad der 
havde gjort det nemt for mig at ryge 
så meget’. (Germod, 26 år)

At fortælle sin historie giver den 
unge perspektiv på sit eget liv, og 
mange af formidlerne beskriver 
dette som en styrkelse af deres selv-
værd: Det, som for dem har været 
hårde og ulykkelige oplevelser af 
kropsligt forfald, social isolation, 
pludselig ulykke, brud med familie 
og venner etc., bliver bearbejdet og 
delt med andre. At turde stille sig op 
og fortælle andre om det giver styr-
ke. Germod formulerer det således:

’Det var godt for mig' at ku’ få lov 
til at stå og sige: Jeg har gjort det her, 
lavet det her lort og taget så mange 
stoffer, men nu er jeg fand’me kom-
met ud af det, og nu kan jeg stå her 
– turde stå her UDEN at være på 
stoffer- og fortælle om det.’ (Ger-
mod, 26 år)

Fortællingen giver også nogle for-
midlere mod på at fastholde svære 
beslutninger om at trappe ned eller 

nÅr Vi taler forebyggelSe af Stofproblemer hoS unge, er ung-til-ung en ofte anVendt metode. i AL siN ENkELHED GÅR UNG-tiL-UNG UD PÅ, At DE 
UNGE sELV FoRMiDLER EMNEt tiL ANDRE UNGE. ENkELHEDEN skJULER DoG EN stoR VARiAtioN. NoGLE PRoJEktER ER FRA stARt tiL sLUt FoRMULEREt oG UDFØRt AF DE 
UNGE sELV. ANDRE – oG MÅskE DE FLEstE – oPstÅR PÅ iNitiAtiV AF Fx AMtsLiGE MisBRUGscENtRE MED stØRRE ELLER MiNDRE GRAD AF stYRiNG oPPEFRA.
ARtikLEN BEskRiVER UNG-tiL-UNG-FoRMiDLiNG i VEstsJæLLANDs AMt. 

unge
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stoppe. Ved at sige noget højt gør de 
det i højere grad til virkelighed, eller 
de indser, at noget i fortællingen ikke 
stemmer, hvilket motiverer dem til 
at handle. Det terapeutiske element 
i historiefortællingen er her i fokus 
– og bringer mindelser om narrativ 
terapi.1 Stine, som har været ung-til-
ung-formidler i tre år, fortæller:

’Altså, for mig virker det sådan 
rent terapeutisk, at det renser ud for 
mig. At få det ud og høre mig selv 
sige det og tænke, at sådan skal det 
aldrig nogensinde blive igen. At det 
er min fortid, jeg står og taler om. 
Nogle gange kan det føles, som om 
jeg står og taler om en helt anden 
person.’ (Stine, 21 år)

I et narrativt terapeutisk forløb 
ville terapeuten støtte den unge i at 
finde mere positive historier, som 
kunne fungere som alternativ til hi-
storien om at være stofmisbruger. 
Man kan sige, at det er det, Germod 
og Stine gør, når de lægger en klar, 
næsten besværgende adskillelse ind 
mellem, hvem de var før, og hvem de 
er nu. Der er imidlertid, som vi skal 
se, visse begrænsninger for, hvad 
Germod, Stine og de andre ung-til-
ung-formidlere kan fortælle. 

Tilhørerne har magten
Et af de emner, de unge formidlere 
igen og igen bringer på bane, er, hvor-
dan deres historier modtages. Som 
Germod er inde på, fortælles der in-
gen historier i ensomhed. Livshisto-
rier bliver netop meningsfyldte, når 
de fortælles til andre. Tilhørerne ved 
foredragene er ikke terapeuter, men 
typisk elever på en folkeskole eller 
deres forældre. Modtagelsen er vig-
tigt for, om ung-til-ung-formidlerne 
føler, at et givent arrangement er en 
succes. De overvejer gang på gang, 
hvordan de kan være ærlige uden at 
’reklamere’ for stofferne - eller være 
forebyggende uden at manipulere 
deres historie. Når det går godt, har 
de rørt ved noget hos tilhørerne. 
Når det går skidt, føler de sig mis-
forståede. Historier er altid åbne 
for modtagernes fortolkning, og de 
unge oplever nogle gange, at tilhø-
rerne kun hører det, de vil høre. 

Stine fortæller fx, at en voksen 
tilhører engang fastholdt, at hun 
og de andre piger i gruppen måtte 
have prostitueret sig selv for at skaf-
fe penge til stoffer. De forsøgte at 
overbevise ham om, at det ikke var 
tilfældet, men han troede dem ikke. 

Den mindre dramatiske historie om 
en stor kassekredit og pigernes talen-
ter for at nasse passede ikke på hans 
forestilling om at være ung, kvindelig 
misbruger, og pigerne endte dén dag 
med at måtte lade ham blive i troen.

Ung-til-ung-formidleren Lene 
giver endnu et eksempel på en situa-
tion, hvor hun fandt det ubehageligt 
at være underlagt tilhørernes fortolk-
ning. I situationen fortalte hun til en 
gruppe af behandlere, at hun som 
16-årig første gang tog amfetamin 
sammen med sin far. Deres krops-
sprog fortalte, hvad de tænkte:

'Jeg sad og kiggede på én bestemt, 
som bare begyndte at ryste på ho-
vedet, sådan: ’Hold da op!’ […] Jeg 
begyndte at få en klump i halsen, 
og jeg var faktisk lige ved at græde, 
fordi bare det der – han rystede 
på hovedet – det ramte mig bare 
hårdt.'(Lene, 22 år)

Lene følte sig ikke direkte mis-
forstået. Måske snarere, at det gik 
lidt for tæt på. At denne fremmedes 
dom over hende og hendes far ram-
te noget, hun ikke var klar til at dele 
med andre. 

Oplevelser som disse er sjældne. 
Det er heldigvis mere normalt, at 

istock



Stof  6�0

ANNA BENDTSEN
ANtRoPoLoG, RUsMiDDELkoN-
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formidlerne bliver rost, opmuntret 
og ’heppet på’. Under alle omstæn-
digheder viser de, at ung-til-ung-for-
midlernes historier, som forberedes 
hjemmefra og på gruppens møder, 
først for alvor bliver skabt, når andre 
lytter til dem. Selvom det er dybt per-
sonlige historier, fortolkes de i sam-
menhæng med alt det andet, som 
formidlerne og tilhørerne ved eller 
mener om unges brug af stoffer.

Omvendelser
Hvad forventer vi, at ung-til-ung-
formidlerne ved og mener om brug 
af stoffer? Ja, måske først og frem-
mest, at stoffer skal man holde sig 
fra. Nogle af formidlerne fandt, at 
deres historier blev mere entydige, 
end de burde være, når de fortalte 
dem i undervisningssammenhænge. 
Germod siger fx:

'Det var ikke et fuldstændig nu-
anceret eller objektivt billede af mit 
liv, mens jeg tog stoffer, jeg fortalte. 
Det var meget sådan: ’Dengang 
havde jeg det dårligt, og nu, hvor jeg 
er stoppet, har jeg det godt.’ Mange 
gange var det jo ekstremt sjovt at ta’ 
stoffer. Det syntes jeg bare ikke rig-
tig, jeg ku’ sige, fordi jeg var bange 
for at reklamere for det. Men jeg tror 
også bare, at der er mange tilhørere, 
der godt kan gennemskue, hvis jeg 
kun si’r ’Stoffer er en dårlig ting’. Så 
tænker de: ’Jamen, det er jo løgn det 
han står og si’r. For hvorfor har han 
så gjort det i så mange år??’ Altså, 
man gør det måske én gang – hvis 
det så ikke er sjovt, så gør man det 
vel ikke igen?' (Germod, 26 år)

Germod stiller ovenfor det tilba-
gevendende spørgsmål, vi møder 
både hos misbrugscentrets samar-
bejdspartnere, hos forskere på jagt 
efter evidens2 og altså også hos 
ung-til-ung-formidlerne selv: Vir-
ker ung-til-ung som forebyggelses-
indsats over for de ældste klasser i 
folkeskolen og elever på ungdoms-
uddannelserne? Lige så vigtigt er 
det dog at spørge, om indsatsen 
virker over for de unge formidlere 
selv? Misbrugscentrets erfaring er, 

at det virker – men at der er brug 
for styring og beskyttelse, ikke bare 
af tilhørerne, men i høj grad også 
af foredragsholderne. Ikke alle, der 
gerne vil fortælle, har gavn af det, og 
fortælle-situationen er aldrig løsre-
vet fra den politiserede virkelighed, 
som forebyggelsesindsatsen mod 
rusmiddelmisbrug hos unge i Dan-
mark befinder sig i. 

De unges historier låner temaer 
fra den klassiske fortælling om om-
vendelse: ’Jeg var blind/naiv/umo-
den/ulykkelig/sårbar og gik derfor 
grueligt meget ondt igennem/gjorde 
andre ondt. Jeg var nede og vende, 
men noget/nogen/jeg selv gjorde det 
muligt for mig at komme på ret kurs. 
Jeg vil ikke have mere med mit gam-
le liv at gøre. Jeg er kommet videre, 
og det var entydigt forkert, hvad jeg 
gjorde dengang.’

De unge følger dog meget sjæl-
dent omvendelsesfortællingen sla-
visk, for den harmonerer ofte dår-
ligt med deres oplevelse af deres 
livssituation. Og selvom den kan 
være med til at fastholde beslutnin-
gen om at stoppe, kan kravet om 
skabelonen også føles som vold. De 
er unge, deres opfattelse af sig selv 
og deres liv forandrer sig hele tiden. 
Omvendelsesfortællingen fordrer 
en stabilitet og en afsluttethed, som 
de sjældent føler.

Udfordringer
Germod beskriver, hvordan han 
underspiller det positive ved at 
bruge stoffer, for at gøre historiens 
budskab mere entydigt. Værdien af 
ung-til-ung-formidlingen er imid-
lertid først og fremmest manglen på 
entydighed, manglen på overdreven 
dæmonisering af stofferne, og an-
erkendelsen - ikke kun af grundene 
til at stoppe med at bruge stoffer, 
men også af de grunde man havde 
til at begynde. Som 19-årige Ka-
trine formulerer det, kan tilhørerne 
’drage paralleller til de ting, jeg har 
oplevet’ fra deres eget liv. Dialogen 
er altafgørende, og den opstår med 
genkendelsen. Nogle ung-til-ung-

formidlere mener derfor, at deres 
historie bliver mindre relevant, jo 
mere den følger den klassiske om-
vendelsesfortælling. Germod stop-
pede som ung-til-ung-formidler, 
bl.a. fordi han ikke længere følte, at 
det var godt at lade stofferne fylde 
så meget. Han siger: ’Jeg er ikke den 
person længere.’ Og Lene beskriver 
det således:

’Da vi startede med at ta’ ud og 
holde foredrag, der var jeg jo 19-20 
år, og jeg var stadigvæk på stofferne. 
Altså, jeg tog jo stadigvæk noget en-
gang i mellem, og jeg ku’ ikk’ ta’ i 
byen uden at ta’ stoffer, og der var 
uheld, ikk’oss’. Og det var jo klart, at 
når jeg tog ud og snakkede med en 
tiende klasse, som osse var begyndt 
at feste, så ku’ jeg bedre relatere til 
dem. Men nu er jeg stoppet med at 
ta’ stoffer, jeg har fået hus, jeg har et 
fast arbejde – og det er måske osse 
svært for mig at huske tilbage og 
sætte mig ind i, hvordan de har det i 
den aldersklasse.’ (Lene, 22 år)

Når ung-til-ung virker godt, for-
andrer historierne sig i takt med for-
midlerne selv og bliver til i samspil 
med tilhørerne. Vi finder, at foran-
dringspotentialet er det, som giver 
ny indsigt – eller som Katrine siger, 
så er det aldrig den samme historie, 
hun fortæller til et foredrag. Her-
med udfordrer hun og de andre ung-
til-ung-formidlere vore stereotype 
opfattelser af unges rusmiddelbrug. 
De tegner et mere komplekst bil-
lede – med den samme dobbelthed 
af tiltrækning og frastødning, som 
’vi voksne’ anerkender i forhold til 
vores brug af eksempelvis tobak og 
alkohol. ■

Navnene i artiklen er opdigtede. Germod stoppede 
som ung-til-ung-formidler efter et år. Katrine, Lene og 
Stine fortæller på tredje år stadig deres historier. 
Hvis du vil høre mere om ung-til-ung-grupperne, så 
kontakt Forebyggelsesafdelingen ved Vestsjællands Amts 
Misbrugscenter på tlf.: 5850 1033.

1  Lundby, G.: Narrativ terapi. København: 
Socialpædagogisk Bibliotek. 2000.

2  Hølge-Hazelton, B.: Ung-til- ung som forebyg-
gende metode inden for feltet forebyggelse af 
alkohol og stofmisbrug.  Sundhedsstyrelsen.  
2004.
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AF LENE JENSEN     

Ungdomscentret i Århus kom-
mune har siden 1. januar 
2004 tilbudt hjælp til unge 

med et problematisk brug af rusmid-
ler. Behandlingen har en varighed af 
ca. 6 mdr. 

Behandlingen består af indivi-
duelle samtaler, ung-til-ung arran-
gementer og gruppeundervisning. 
Som led i behandlingen deltager 
forældrene i møder omkring den 
unge, ligesom behandlingsindsat-
sen løbende koordineres behandler 
og forældre imellem.

Der er flere grunde til at inddrage 
forældrene. For det første er foræl-
drene de vigtigste i de unges liv, for 
de unge er under 18 år, og altså ikke 
personligt myndige. Det er desuden 
en del af Århus Kommunes politik 
for udsatte og truede unge, at for-
ældrene er involverede, når unge 
under 18 år er i behandling. Der-
udover har Nordisk Campbell Cen-
ter set på diverse undersøgelser på 
området. De peger på, at effekten af 
behandling målrettet unge under 18 
har større virkning, når forældrene 
er medinddraget.

Sideløbende med dette får foræl-
drene tilbudt individuel rådgivning 
samt tilbud om deltagelse i foræl-
dreaftener. Det er en af forebyggel-
seskonsulenterne i afdelingen, som 
varetager denne forældreopgave, og 
det er dette pårørendearbejde, som 
denne artikel beskæftiger sig med. 

Målet og udgangspunktet for for-
ældrearbejdet er, at forældre har en 
vigtig rolle i forhold til deres unge. 
At alle forældre har ressourcer, og 
at vi skal have fokus på, hvordan 
de kan hjælpe deres unge, frem for 
hvordan de ikke kan!

Samtaler mellem forebyggelseskon-
sulent og forældre 
Senest ved visitationsmødet præ-
senterer forebyggelseskonsulenten 
forældrene for rådgivningstilbuddet 

Forældreinddragelse 
– når unge under 18 år  
 er i behandling 
Hvis forældre får hjælp til at finde frem til deres egne ressourcer, 
kan de blive et aktiv for unge i misbrugsbehandling. 

unge
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og muligheden for deltagelse i en 
forældregruppe. I reglen bliver der 
efterfølgende lavet en konkret aftale 
om, hvornår den individuelle råd-
givning skal foregå. Vi har en pjece 
om tilbuddet, hvis konsulenten er 
forhindret i at deltage i visitations-
mødet.

Ved første møde mellem forebyg-
gelseskonsulent og forælder infor-
merer konsulenten om rammerne 
for samarbejdet. Konsulenten regi-
strerer ikke, hvad der bliver talt om 
i løbet af samtalen, men det noteres, 
at samtalen har været afholdt.

Samtalen med forebyggelseskon-
sulenten er et ’rum’, hvor forældre-
ne får mulighed for at sætte ord på 
deres bekymringer. 

Vi spørger dem, hvad de tror, 
der kan skabe en forandring i deres 
barns brug af rusmidler.

Vi giver dem eksempler på andre 
forældres erfaringer og formidler 

gode råd om, hvad andre forældre 
har erfaret, som virkningsfuldt i for-
hold til at bedre kontakten med den 
unge.

Det er vigtigt at give forældrene 
forståelse for, at det er helt naturligt 
at have en så magtesløs oplevelse af 
situationen, som de fleste giver ud-
tryk for.  Ikke fordi vi er de første, de 
kommer i kontakt med, men vi er de 
første, som sætter forældrene i cen-
trum. Hos sagsbehandler og andre 
fagpersoner er det den unge, som 
har hovedrollen. Vi foregøgler dem 
ikke, at det snart går over, men hjæl-
per dem til at se handlemuligheder, 
så de kommer til at mærke, at de kan 
gøre noget konstruktivt for at hjælpe 
deres unge.

Udgangspunktet er, at forældrene 
tilbydes en individuel samtale, men 

afhængigt af, hvor hårdt ramt foræl-
deren føler sig, vil der være mulig-
hed for flere individuelle samtaler. 
Hvis det ønskes, kan vi også komme 
på hjemmebesøg. Det forekommer 
også, at vi kontakter forælderen te-
lefonisk.

Forældregrupper
Møder i forældregruppen afholdes 
i et samarbejde mellem en ung, 
mandlig behandler (psykolog) og 
forebyggelseskonsulenten. Dette 
samspil har vist sig at være en utro-
lig god ide – da behandleren har 
ideer og viden om behandlingen og 
de unge, mens forebyggelseskonsu-
lenten har viden om forebyggelse og 
forældrenes rolle heri. 

De konkrete temaer og indhold 
på forældremøderne er udviklet i 
samarbejde med forældrene.

Møder i forældregruppen afhol-
des en gang månedligt fra 17.30 – til 

ca. 20.00. Møderne indledes som 
regel med en snak om, hvordan det 
er gået siden sidst, hvorefter der som 
oftest er fokus på et bestemt emne. 
Det er nu ændret til, at vi starter 
med oplæg. Ellers går der for me-
get tid, inden vi kommer i gang med 
det. Oplægsholderen kan være en af 
os, men vi har også brugt forskellige 
kolleger, som har relevant viden. 
Efterfølgende er der altid afsat tid 
til drøftelse og diskussion samt er-
faringsudveksling forældrene imel-
lem.

Emner, vi har haft til forældreaften: 
· Faktuel viden om rusmidler.
·  Forældre i krise. Hvordan tackles 

mistanken? 
·  At være forældre til en ung i mis-

brug. Håndtering af den unge. 

·  Fokus på forældres forandrede 
rolle. Forældres opgave. 

·  Hvilken forskel gør forældres del-
tagelse i behandlingen? 

·  Hvad er det for problemer, der 
tegner sig hos forældre, som har 
en ung i behandling? 

·  Meningen med systemets opbyg-
ning. At blive en social sag. 

·  Hvad sker der i behandlingen, og 
hvordan kan forældrene støtte op 
om den?

·  Hvad er kompetencer, og hvorfor 
er de vigtige at besidde?

·  En ung, der har været i behandling, 
fortæller, hvordan det kunne have 
gjort en forskel, hvis omgivelserne 
havde reageret anderledes.

·  Rusens betydning for livskvalite-
ten - med og uden rusmidler.

·  Hvordan er de unge i dag? Hvor-
dan er deres forhold til rusmidler? 

·  Tabu, skyld og skam.
Forældrene har via forældremø-

derne også medvirket som kvalitets-
kontrol på informationsmateriale til 
nye forældre. Forskellige forældre 
har desuden formidlet deres gode 
og dårlige erfaringer til nye forældre 
- til stor gavn for de forældre, hvis  
unge lige er startet i behandlingen.

Hvordan får vi forældrene til at deltage?
Både de individuelle samtaler med 
forebyggelseskonsulenten og for-
ældregrupperne er frivillige tilbud. 
Generelt fortæller vi forældrene, at 
vi fra andre forældre ved, at det kan 
være en hjælp at tale med nogen, 
som har forståelse for deres situa-
tion. Det er ofte uoverskueligt for 
forældrene at se, hvad de skal gøre, 
men vi kan hjælpe dem til at genvin-
de overblikket og sammen finde ud 
af, hvad der vil være hensigtsmæs-
sigt at gøre. 

Når forældrene går fra den første 
samtale, oplever de at være mindre 
frustrerede og mere rolige. Det let-
ter at få sat ord på problemerne.

Hvor mange deltager i forældresamar-
bejdet?
Det er ikke alle forældre, der tak-

unge

PÅ SIDSTE FORÆLDREAFTEN BLEV FORÆLDRENE SPURGT OM, HVORFOR DE KOM? 
SVARENE VAR BLANDT ANDRE:
’FORDI VI FÅR NOGLE BRUGBARE REDSKABER’.
’DET ER OPLØFTENDE AT MØDE ANDRE I SAMME SITUATION, DET GØR DET 
MINDRE SLEMT’.
’DET GIVER MIG HÅB’.
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ker ja med det samme. Nogle hen-
vender sig senere, når de kommer i 
en svær situation. Nogle henvender 
sig aldrig. Siden vi startede med at 
udvikle konceptet primo 2004, har 
vi haft kontakt med 62 forældre, 
afholdt 86 individuelle samtaler og 
15 forældrearrangementer. Til en 
forældreaften kommer der mellem 
4 og 14 forældre.

Tallene skal ses i forhold til, hvor 
mange unge misbrugsteamet i sam-
me periode har haft i behandling. 
Dette tal er 64 unge, men det skal be-
mærkes, at forebyggelsesteamet også 
har haft kontakt til  enkelte forældre 
til unge, hvor den unge alligevel al-
drig kom i behandling (unge i faglig 
vurdering, se faktaboks.)

Når den unge bliver udskrevet, 
må forældrene gerne fortsætte med 
at deltage i forældregruppen. Dette 
skyldes, at de har en vigtig viden, som 
de kan dele med de ’nye’ forældre. 

Hvilke erfaringer har vi fået gennem 
forældrearbejdet?

Vi har lært meget af de forskellige 
forældre om, hvad det er for proble-
mer, familien får, når den unges 
adfærd i forhold til rusmidler bliver 
bekymrende.

På tværs af forældrene tegner der 
sig et billede af fælles problemstil-
linger, som familien møder:
· Forældrene øger kontrollen i for-

hold til den unge. 
· Rammerne for den unge bliver 

mindre, hvilket ofte medfører fle-
re konflikter. 

· Der bliver en dårligere kommuni-
kation eller slet ingen. 

· Den unge går sin vej, som det pas-
ser ham eller hende.

· De unge vil helst ikke bekymre 
deres forældre. Derfor nægter og 
skjuler de, hvad de foretager sig. 
Når forældrene presser den unge 
og måske bliver politiagtige i deres 
kontrol af den unge, oplever den 
unge at tabe ansigt, hvilket gør det 
meget svært at genskabe tillidsfor-
holdet i familien.
En stor fordel i samarbejdet med 

forældrene er viden fra unge om de-
res tanker om forældreadfærd. De 
unge siger, at hvis ikke forældrene 
ændrer adfærd, så gør den unge det 
som udgangspunkt heller ikke. Det 
er forældrenes ansvar at ændre ad-
færd for at opnå en positiv dialog. 
De er de vigtigste personer i de un-
ges liv og de nærmeste til at støtte 
dem som familie. Forældrene har 
dog brug for hjælp til forandring. 
Det har vist sig at holde stik, når 
forældrene efterfølgende bliver 
spurgt om, hvad der gjorde en for-
andring i forholdet mellem dem og 
den unge.

Vores råd til forældrene er at hol-
de fokus på de almene teenagepro-
blemer, samt undlade at vise mistil-
lid og skepsis. Vi rådgiver generelt 
forældrene til at overlade talen om 
rusmiddelbrug til behandleren. Det 
betyder i praksis, at den unge ople-
ver en ændring i kommunikationen 
forældre/ ung imellem, og dermed 
bliver kontakten i familien bedre.

Forældre er forskellige. Nogle er 
meget interesserede i at støtte og 
hjælpe deres unge bedst muligt. An-
dre har svært ved at se den vigtige 
betydning, de som forældre har for 
en ung med problemer. Og andre 
igen tror, at de kan købe sig fra pro-
blemet. Der er også nogle, som selv 
har misbrugsadfærd. 

Uanset hvad, så har alle forældre 
muligheder for at støtte deres unge. 
Forældrene skal bare have hjælp til 
at få øje på egne ressourcer og mu-
ligheder. Det drejer sig om at yde 
den unge omsorg, positiv opmærk-
somhed og ikke mindst tålmodighed 
samt at fastholde den givne målsæt-
ning. Det kan lette opgaven og ned-
tone bekymringen hos forældrene. 

Hvad siger de unge?
De unge reagerer forskelligt på, at 
forældrene også taler med os om 
deres problemer. Nogle bliver ir-
riterede på forældrene, fordi de er 
usikre på, hvad der bliver talt om. 
Jeg opfordrer forældrene til at indvi 
deres unge i, hvad meningen er. Det 

plejer at berolige de unge. Jeg fore-
slår forældrene til de unge, som ikke 
er særligt motiverede for at ændre 
adfærd, at fortælle de unge om sam-
talen hos os som led i motivationen 
af den unge. Når forældrene ikke er 
særlig deltagende, er der et stort øn-
ske fra de unge om at få forældrene 
på banen. 

Perspektiver for pårørendearbejdet i 
regi af forebyggelsesteamet
Til et forældremøde var der en for-
ælder, som foreslog, at vi skulle lave 
et fælles arrangement, hvor de unge 
skulle deltage! Nej, siger en anden, 
jeg vil ikke bryde mig om at møde 
din unge; tænk, hvis det er en, jeg 
kender fra skolen, hvor jeg arbejder. 
Så lærte vi det!

På nuværende tidspunkt får vi 
stadig nye erfaringer. Vi har mange 
ideer til en fortsat kvalificering og 
udbygning af arbejdet. Bl.a. kunne 
det være en mulighed at kvalificere 
et hold forældre til at deltage i fol-
keskolens forældresamarbejde på 8. 
– 9. klassetrin. ■

FAKTA
Ungdomscentrets behandlingsafdeling er 

oprettet i 2004 med det formål at samle og 

målrette den specialiserede, behandlingskræ-

vende indsats over for udsatte unge i Århus 

kommune. Behandlingsafdelingen består af 

tre teams: forebyggelsesteamet, misbrug-

steamet og socialpsykiatrisk team.

Misbrugsteamet hjælper unge under 18 år, 

der har et bekymrende brug af rusmidler.  

Dvs. et brug af rusmidler, der har en skade-

virkning enten fysisk, psykisk eller socialt. 

Misbrugsteamet tilbyder:

·  Rådgivning og information om misbrug-

steamets tilbud (1- 2 samtaler)

· En faglig vurdering af den unges misbrug 

– herunder afklaring af evt. behandlings-

behov (1-8 samtaler)

· Behandling 

Behandlingen er planlagt til at vare 6 måne-

der. Behandlingen er helhedsorienteret og 

tilrettes den enkelte. Behandlingen består 

typisk af individuelle samtaler (1-3 gange 

ugentligt), undervisning og gruppetilbud.

lene JenSen
FoREBYGGELsEskoNsULENt, UNGDoMs-

cENtREt ÅRHUs koMMUNE
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E
n lille gruppe svenskere går op ad 

Strøget. Det er en sen vinteraften, 

og gruppen virker tydeligt opstemt 

- faktisk vil det ikke være en overdrivelse 

at sige, at de er pænt berusede. De taler 

højt, og alle de møder på deres vej får at 

vide, at de nede i Istedgade

lige har set noget utroligt:  Dér på ga-

den - en ung pige, som lige havde født 

en baby! Ja, sådan, lige nu! Moderen var 

en ung stofmisbruger, som var ankom-

met samme dag fra Jylland, og som ikke 

anede, hvor hun skulle overnatte, hvad 

hun skulle gøre, eller hvor hun skulle 

henvende sig. Rundt omkring hende 

havde 2-3 hjemløse samlet sig og frem-

skaffet små gaver til moderen og babyen; 

små smykker, noget som kunne ryges, og 

som lugter godt. Ved siden af pigen var 

en ældre mand, som åbenbart var hen-

des kæreste; han virkede flink nok, hvis 

man altså så bort fra, at han var gammel 

nok til at være hendes bedstefar, samt at 

han fuldstændigt nægtede at anerkende 

barnet. Godt nok var det hans kone, men 

han havde aldrig rørt ved hende….for 

hør nu her, den rigtige fader var…Gud! 

Ja, Gud som i øvrigt have materialiseret 

sig i en due. En due! Ikke en ørn, ikke en 

svane eller en undulat, men en due…kan 

man forestille sig noget mere ulækkert!

Formålet med historien, som blev 

bragt  i Politiken for nogle år siden, var 

selvfølgelig at minde os om, at da Gud 

besluttede sig for at få en søn, så valg-

te han ikke, at sønnen skulle fødes i et 

flot slot omgivet af luksus og magt, men 

tværtimod i en stald i en fremmed by, 

omgivet af dyr og fremmede mennesker, 

og at vi derfor skulle huske at vise lidt 

næstekærlighed over for de dårligt stil-

lede…hvilket nok kunne være værd at 

blive mindet om i en tid, hvor en kon-

gelig baby tiltrækker sig  så meget op-

mærksomhed. 

I et forsøg på at tydeliggøre rammen 

omkring Jesus fødsel, havde journalisten 

så valgt at genfortælle historien i en nu-

tidig ramme. Og da hyrderne dengang 

var noget af det mest upålidelige, man 

kunne finde, og Marie og Josef tilsva-

rende var bundskrabere på den sociale 

skala.…så måtte ’fulde svenskere og 

narkomaner’ erstatte deres plads i en 

nutidig fortælling! Historien har siden 

vist, at selvom Maria og Josef på deres 

egen tid havde lav status, så har de si-

denhen fået en fremtrædende symbolsk 

plads i vores kultur….og man må tilsva-

rende konstatere, at selv om stofmisbru-

gere og fulde svenskere er ringeagtede i 

vores samfund, så kan de i hver fald altid 

regne med en fast plads i vores fortæl-

linger, myter og aviser…

Hvortil man kan tilføje, at alkohol- og 

stofmisbrug – som felt -  på sin side også 

altid har været meget gæstfri. Feltet har 

ikke holdt sig tilbage for at huse ikke kun 

journalister og præster, men også læger, 

psykologer, sociologer m.fl. med hver 

deres mere eller mindre kvalificerede 

meninger om emnet. En blanding, som 

har bidraget til at gøre misbrugsfeltet til 

en spændende, men også uoverskuelig 

størrelse - og for at blive i det bibelske 

– en konstruktion, som godt kunne ligne 

et nyt Babelstårn.

I den sammenhæng kan Mads Uffe 

Pedersens nye bog ’Udvikling af misbrug 

og afhængighed af rusmidler’ betragtes 

som et overbevisende forsøg på at tegne 

et detaljeret kort over ’tårnet’ og på at 

skrive en universel parlør. Forfatteren 

betegner selv sin bog som en ’tour de 

force gennem den internationale forsk-

ning’, og det er bogen. 

Man kan også vælge at se den som 

en slags rejseguide - en ’turen går til 

Misbrugs- og Afhængighedssland’. Men 

lad mig straks advare: Det her drejer det 

sig ikke om en hyggelig, lille søndagstur, 

men en lang og strabadserende tur til de 

mest uudforskede områder. 

De fleste formoder naturligt nok, at 

lederen af Center for Rusmiddelforskning 

ved en del om rus, misbrug og afhæn-

gighed. Men bogen dokumenterer, at 

ikke kun har Mads Uffe Pedersen læst 

meget (litteraturlisten fylder 28 sider), 

og også meget, meget hurtigt (den stør-

ste del af referencerne stammer fra efter 

2000). At det er en stærkt opdateret bog, 

kan man i øvrigt også konstatere på en 

anden måde: Udtryk som ’helt tilbage 

til’ bruges om referencer, som stam-

mer fra 90erne, og ’af ældre dato’ når 

referencerne er fra 80erne. I den sam-

menhæng er det tankevækkende også at 

finde grundige referencer til Emil Dur-

kheim. Den slags vækker sympati, ikke 

kun fordi Durkheim var franskmand eller 

kom fra en familie, som var meget knyt-

tet til Bibelen, men også fordi Mads Uffe 

Pedersen refererer til Durkheims bog ’Le 

suicide’ (Om selvmord) fra ’helt tilbage i 

97’, og mener 1897 i dette tilfælde!

Man kunne være tilbøjelig til at tæn-

ke, at når forfatteren vælger at inddra-

ge så gammel en bog, så er det måske 

udtryk for, at den akademiske tradition 

også tilskynder én til at citere klassiske 

værker. Men Durkheim kommer først på 

banen, efter at 187 sider er brugt på at 

fremlægge, analysere og kommentere 

de meste aktuelle forskningsresultater 

om stoffer, diagnoser, gener, personlig-

hedsforstyrrelser og lignende ting - alle 

tilgange, som opsøger og beskriver fæ-

nomenet misbrug og afhængighed dybt 

inde i individet. 

At Mads Uffe Pedersen på et tidspunkt 
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føler det nødvendigt at hoppe tilbage i 

tiden skyldes derfor næppe, at han lige 

pludselig husker at betale sin gæld til 

’de gamle’. Den anakronistiske reference 

skyldes snarere i al sin enkelhed, at for-

fatteren på dette tidspunkt også ønsker 

at indføre en anakronistisk forståelse af 

misbrug; nemlig at misbrug ikke er noget 

som ligger inde i mennesket, men tvært-

imod ude i samfundet! At misbrug ikke 

opstår på grund af personlige svagheder, 

men fordi samfundet ikke fungerer or-

dentligt.

Ved på en overraskende måde at an-

vende og udvide Durkheims begreb om 

’anomi’ til misbrugsfeltet, uddyber Mads 

Uffe Pedersen denne synsvinkel og ar-

gumenterer for, at samfundets stærke 

institutioner i stedet for at være de be-

skyttende faktorer, som de burde være, 

kan udgøre ’de rene risikomareridt’ for 

de svage grupper. Som Steffen Jöhncke 

gjorde mig opmærksom på for nogle år 

siden, så sker der det, at når den domi-

nante ideologi i vores samfund (så domi-

nant, at den er næsten usynlig), er, at alt 

er muligt, og at enhver er sin egen lykkes 

smed…så betyder det også samtidigt, at 

enhver fiasko er et personligt ansvar, og 

at samfundet dermed kan fralægge sig 

ansvaret for alle dem, som ikke formår 

at blive lykkelige. Misbrugere kan på den 

måde få den tvivlsomme fornøjelse både 

at være et ’produkt’ af et dårligt funge-

rende samfund, og også at blive betragtet 

som ansvarlige for deres egen ulykke.

En del af problemet i forhold til ud-

vikling af anomi i et samfund ser ud til 

at befinde sig i den distance, som ligger 

mellem ’de mål, som samfundet betrag-

ter som værdifulde’, og de muligheder 

som er til rådighed for at nå disse mål. 

…Men - for at hoppe tilbage til vores bi-

belske udgangspunkt - så er det dette, 

at evangeliet fortæller os, at værdifulde 

mål kan være en vanskelig størrelse - 

ikke kun at opnå, men også at definere. 

I et kristent samfund, hvor man må be-

tragte Gud som en relevant reference for 

udvælgelsen af disse mål, er det bemær-

kelsesværdigt, at Jesus blev født i bunden 

af den sociale skala. Men følger vi hans 

historie, er det så en historie om en ’self 

made man’, en beretning om en mand, 

som er gået fra ingenting for at blive rig 

og berømt? Nej, tværtimod. Gud (som 

man skulle tro kan vælge frit fra alle hyl-

derne), vælger, at hans søn skal forblive 

fattig og dø forholdsvis ung omgivet af få 

disciple og to røvere. Ikke just noget, som 

man kunne kalde ’mål, som samfundet 

betragter som værdifulde’. 

Og når det kommer til misbrug, så må 

man konstatere, at Jesus ved brylluppet 

i Kana viste, at vin var det eneste, man 

burde drikke, når der skulle holdes fest…

og for resten, at vand var noget, man 

skulle gå på. Den kærlighed til vin kan 

måske i øvrigt betragtes – rent historisk 

- som en af de vigtigste faktorer for ud-

bredelsen af vin i den vestlige verden, da 

præsterne og munkene skulle producere 

vin i alle de lande, hvor kristendommen 

bredte sig, for at kunne holde nadveren.

Her kunne man med rette spørge, om 

det her er en rigtig måde at læse Bibelen 

på? Kan man f.eks. læse den så bogsta-

veligt? Kan man rive elementerne ud af 

deres kontekst på denne måde og samle 

dem igen for at skabe en konstrueret me-

ning?

Lad mig svare helt ærligt. Disse spørgs-

mål er ren retorik; for deres objekt her er 

selvfølgelig ikke Bibelen, men Mads Uffe 

Pedersens bog.

Ikke at bogen skal læses som en bi-

bel – selvom den nogle gange nærmer 

sig dens tragiske stemning og i øvrigt har 

en lige så forbløffende afslutning – men, 

ved at følge forfatteren igennem alle de 

nuancerede, komplicerede og ofte mod-

stridende forskningsresultater, så bliver 

det mere og mere tydeligt, at bogen stil-

ler et grundlæggende spørgsmål: ’Hvor-

dan skal man læse den videnskabelige 

litteratur, der findes på misbrugsfeltet?’

Man kan selvfølgelig glide let hen over 

dette spørgsmål og bare mene, at mis-

brugs-faglitteraturen i bund og grund 

drejer sig om, at universitetsansatte 

forskeres arbejde er at skrive artikler og 

bøger for andre universitetsansatte for-

skere, hvis arbejde det er at læse dem….

og dermed, at den bedste måde at læse 

den slags litteratur på er at ignorere den, 

hvis ikke det lige er ens arbejde at læse 

den. Har man den grundholdning, vil jeg 

så kraftigt anbefale, at man ikke køber 

Mads Uffe Pedersens bog. Men ellers kan 

man, i lighed med forfatteren, reflektere 

over visse alvorlige problemer, forsknin-

gen har, som når han f. eks. skriver: ’Vi 

kan godt lave isoleret forskning og for-

udsige visse isolerede problemstillinger, 

men så snart de nyvundne fremskridt 

kommer ud af laboratoriet, opstår der 

næsten altid noget uventet’. Som Mads 

Uffe Pedersen skriver det, mangler en 

stor del af forskningen en ’ekstern va-

liditet’.

I den sammenhæng kan visse for-

søg på at mindske den slags problemer 

virke endnu mere skræmmende end sel-

ve problemet. At kuren kan være værre 

end sygdommen kunne man f.eks. op-

leve sidst år til CRFs internationale forsk-

ningskonference i Århus, hvor direktøren 

for Nordisk Campbell Center forsøgte at 

overbevise deltagerne om, at hun var 

i besiddelse af –  og i øvrigt med næ-

sten monopol - den eneste metode, som 

kunne skelne det sande (den ’evidens-

baserede’ viden) fra det falske, og – hvis 

mit skoleengelsk ikke snød mig fuld-

stændigt - var hun godt i gang med at 

markedsføre videnskabelighed, som om 

det var tomatsuppe på dåser. Har man 

det lidt svært med den slags markeds-

gørelse af viden, så er det betryggende 

at læse hos Mads Uffe Pedersen, at: ’Den 

videnskabelige tilgang er ikke at søge de 

informationer, som bekræfter vores hy-

poteser, og underkende dem, som går 

imod dem, men tværtimod forsøge kon-

sekvent at falsificere sine egne teorier.’ 

Uden tvivl en definition af videnskabe-

lighed, som kan lyde lidt masochistisk, 

men i hvert fald mere tillidsvækkende 

end den anden.

Hvad angår spørgsmålet ’Hvordan 

skal man forholde sig til den videnska-

belige litteratur på misbrugsfeltet ?’, så 

indtager Mads Uffe Pedersen den meget 

spændende position at gøre det kom-

plekse endnu mere kompliceret. Når alle 

forskningsresultaterne virker så indvik-

lede og uoverskuelige, at man ikke kan 

rumme mere, så formår han stadig at 

indføre nye nuancer eller nye vinkler. Og 

når han til sidst foreslår en ’sammenfat-

ning’, så drejer det sig om fire overskrif-

ter, som dækker over henholdsvis: fire 
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dimensioner, seks kategorier, en sam-

fundsmodel og en lang liste af risiko- og 

beskyttelsesfaktorer! Prøver man så at 

holde nogenlunde styr på disse mange 

forskellige aspekter, advarer Mads Uffe 

Pedersen os igen imod nemme genveje 

ved at minde os om, at alt foregår i en 

verden, hvor den lineære kausalitet er 

annulleret. Noget som bør tolkes som 

en implicit reference til kaosteorien. En 

teori som har sit udgangspunkt i et felt, 

der er næsten lige så kaotisk som mis-

brugsfeltet – meteorologi - og hvor den 

lineære kausalitet har vist sine tydeligste 

begrænsninger med sammenhænge så 

komplekse, at eksempelvis ’en sommer-

fugls vingeslag på den ene side af Jorden 

siges at kunne skabe en orkan på den 

anden side af Jorden’.

Som man kan se, har Mads Uffe Pe-

dersen valgt at skrive en indviklet bog, 

hvor sammenhænge langt fra er givet på 

forhånd. Derfor kræves der et stykke ar-

bejde af læseren for at skabe en ’ekstern 

validitet’. Som Umberto Eco skrev det, er 

’lector i fabula’; læseren er i bogen, og 

læsningen er en afgørende del af bogen. 

Og når nu  Mads Uffe Pedersen har argu-

menteret i så mange år for skriftlighed, 

er det ganske vedkommende at tilføje, 

at også læsningen er en alvorlig sag…så 

alvorlig, at den kabbalistiske bog Zohar 

formaner, at ’forbandet være den, som 

læser Biblen uden at forstå den’.

At en forkert læsning kan være en for-

bandelse finder dog heldigvis sin mod-

vægt i, at en god læsning kan være en 

velsignelse….også for forfatteren. Når 

man læser Mads Uffe Pedersens bog, er 

der således ingen tvivl om, at også for-

fatteren selv bliver ændret af sin bog. 

Han starter således med store og tyde-

lige, men forholdsvis enfoldige overskrif-

ter som: ’Hvorfor bliver nogle afhængige 

af rusmidler, mens andre ikke gør det?’ 

eller ’Skabe grundlaget for at forstå, 

hvor det kunne være hensigtsmæssigt 

at intervenere’…men afslutter 259 sider 

efter med nogle mere utydelige og van-

skelige erkendelser som: ’Illusionen om 

kontrol er annulleret’, og at ’alt kan si-

ges og gøres anderledes’. Ingen tvivl om 

den sag…og derfor kan man da også kun 

glæde sig over, at forfatteren minder os 

om dette og vælger at skrive en bog, hvor 

han fremlægger tingene på sin egen per-

sonlige måde. ■

ERIC MOISE ALLOUCHE
PSYKOLOG, VESTSJÆLLANDS AMTS 
MISBRUGSCENTER

HOWARD S. BECKER: OUTSIDERE  
– STUDIER I AFVIGELSESSOCIOLOGI.

udgivet første gang i uSA i 1963. Nu over-
sat til dansk og udgivet på Hans Reitzels 
forlag. 212 s. 298 kr.
www.hansreitzel.dk

’H
oward S. Beckers bog ”Out-

siders” (1963) er en klassiker 

inden for sociologien’. Således 

starter Margaretha Järvinen sit forord til 

den danske udgave af denne vigtige bog. 

Jeg er enig og kan kun tilføje, at Becker 

også har gjort indtryk på andre discipli-

ner såsom antropologi og kriminologi. I 

dag taler man ikke om ’afvigere’, men 

de tanker, som Becker gør sig omkring 

afvigelse, kan også spejle mere nuti-

dige udtryk og begreber som ’margina-

lisering’, ’socialt udstødte’ eller ’udsatte 

grupper’. 

Den teori, som Becker introducerer 

i ’Outsidere’, er det, som er kommet til 

at hedde ’stemplings-teorien’. Det er et 

bud på, hvordan man kan identificere 

den proces, der gør afvigere til afvigere. 

Becker selv vil dog hellere kalde det for 

et perspektiv end en egentlig teori, så 

det kan man have in mente. Bogen er et 

opgør med den tidligere herskende for-

ståelse af afvigelse, som noget man skal 

finde iboende individet selv, fx i form 

af en karakterbrist. Becker tager kraftigt 

afstand fra denne forståelse. Han mener 

derimod, at afvigelse simpelthen er det 

at bryde regler. Becker fokuserer derfor 

på de regler, der skaber afvigelse, når de 

brydes, og hvad det betyder for individet, 

når de bliver brudt. Først og fremmest er 

resultatet af at bryde regler sanktioner 

fra gruppen, der har lavet reglerne, hvil-

ket fører til social marginalisering eller 

udstødelse. Man ’stemples’ af gruppen/

samfundet som afviger. Det kan både 

være formelle (juridiske) og uformelle 

(moralske) regler, og afvigelse er således 

ikke kun noget, der kan få retslige føl-

ger, men også noget, der kan få følger for 

éns sociale position. Er det noget, man 

kan dømmes for, kan sanktionen såle-

des blive dobbelt: Man både dømmes og 

marginaliseres. 

Når Becker fokuserer på regler i stedet 

for personer i sin forståelse af afvigelse, 

siger han også, at disse kan forandre sig 

over tid. Inden for rusmiddelforskningen 

er et oplagt eksempel at se på alkohol- 

og narkotikapolitik i et historisk lys. Her 

bliver det tydeligt, at bestemte love om 

forbud mod enten alkohol eller narkotika 

med ét slag gør brugere af disse substan-

ser til kriminelle - og dermed også til ’af-

vigere’ i Beckers optik. Becker beskriver 

da også selv i et af kapitlerne indførelsen 

af The Marihuana Tax Act som et eksem-

pel på, hvordan regler etableres, der er 

med til at definere afvigelse. Regler ska-

bes således i en politisk og økonomisk 

proces af moralske entreprenører. Disse 

moralske entreprenører opdeler Becker i 

dem, som skaber reglerne (fx politikere, 

HVORDAN AFVIGERE BLIVER TIL AFVIGERE – EN kLASSikER Nu På dANSk
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og de personer eller grupper som kan 

presse politikere, fx religiøse grupper), 

samt dem som håndhæver reglerne (fx 

politiet). Som et eksempel på moralske 

reglers historiske ophav kan vi blot tænke 

på, hvordan holdningen til rygning - ikke 

blot herhjemme, men i det meste af den 

vestlige verden - har forandret sig over 

tid. Rygning er gået fra at være noget, der 

var socialt acceptabelt og et udtryk for at 

tilhøre den moderne verden, til noget, 

der er socialt generende - med rygefor-

bud på diverse offentlige og private ste-

der i kølvandet . 

En fokusering på overtrædelse af regler 

– juridiske eller moralske – som grund-

pillen i afvigelsen kan også være med til 

at forklare, hvorfor nogle former for over-

trædelse sanktioneres og andre ikke. For 

at blive afviger skal man ’stemples’ som 

afviger af den gruppe, der har lavet reg-

lerne. Becker påpeger, at man godt kan 

overtræde regler, men ikke blive stemp-

let. Hvis afvigelse skulle være noget,  der 

er personen iboende, hvordan kan man 

så forklare dette? Becker identificerer 

derfor fire former for adfærd. To af dem 

er oplagte: 1) konform adfærd - hvor man 

ikke bryder nogen regler og dermed ikke 

bliver afvigende, og 2) åbent afvigende - 

den adfærd, der både overtræder reglen 

og opfattes som en overtrædelse. 3) er 

adfærd, der ikke er regelovertrædende, 

men man anklages uforskyldt for at have 

brudt en regel, fx falske anklager. Og 

hvad enten det er anklager, der gælder 

juridiske eller moralske regler, ved vi, at 

disse anklager kan hænge på en person 

i lang tid, også efter at vedkommende er 

blevet renset eller frikendt. Den mest in-

teressante er nok den sidste, nemlig 4) 

hemmelig afvigelse, dvs. den adfærd, 

der er regelbrydende, men som ikke op-

dages, eller som der ikke reageres på. 

Det kan fx være udførelse af sort arbejde, 

som er regelbrydende, men som andre 

ikke reagerer på, selvom de ved det. Eller 

det kan være marihuana-rygning, som 

er regelbrydende, men hemmeligholdes 

af marihuana-rygerne for ikke at blive 

stemplet som kriminelle og dermed af-

vigende. Det at blive stemplet som af-

viger har betydelige konsekvenser for 

ens deltagelse i sociale sammenhænge, 

såvel som for ens eget selvbillede. Derfor 

er der også mange, der prøver at hem-

meligholde en bestemt adfærd over for 

folk, der ikke deltager i denne adfærd (fx 

marihuana-rygning). 

Hvad Becker således også har fat i er, 

at afvigende adfærd på et specifikt om-

råde ofte gør, at gruppens ’stempling’ af 

vedkommende som afviger ikke forbliver 

på dette område, men gøres generel. Er 

man fx blevet afsløret i at begå krimi-

nalitet, vil man også blive stemplet fx 

som upålidelig og én, man ikke kan have 

tillid til, og som følge heraf blive socialt 

marginaliseret på flere områder i sit liv 

eller i længere perioder, hvis ikke for al-

tid. Dette kan have konsekvenser for ens 

muligheder på arbejdsmarkedet, eller for 

at blive opfattet som en egnet forælder 

osv. Også stofmisbrugere, der er kommet 

ud af deres misbrug, er et godt eksempel 

på, hvordan det at blive behandlet som 

generelt afvigende og ikke blot afvigende 

på et specifikt område kan følge én i lang 

tid. Altså, overtræder man én regel, kan 

man nemt fanges i gruppens/samfundets 

forståelse af én som afvigende, og denne 

forståelse er næsten ikke til at ryste af 

sig. 

Inden for rusmiddelforskningen er 

Beckers bog ’Outsidere’ især kendt for 

hans studie af marihuanabrugere. De to 

kapitler i bogen, der omhandler denne 

forskning, er genoptryk af artikler pub-

liceret allerede i 1951. Becker var selv 

jazz-musiker, mens han læste sociologi 

på Universitetet i Chicago. I den sam-

menhæng opdagede han, hvor mange 

jazz-musikere der røg marihuana. Hans 

oplevelser af, hvordan musikerne røg 

marihuana, stemte dog meget lidt over-

ens med de gængse forestillinger af ma-

rihuana-rygere som afvigere med en 

karakterbrist eller anden form for psy-

kologiske træk, der motiverer eller præ-

disponerer et menneske til at blive mari-

huana-ryger. Tværtimod fandt Becker, at 

disse musikere – ligesom andre marihu-

ana-brugere, der ligeledes blev en del af 

hans undersøgelse – røg for fornøjelsens 

skyld. Han fandt, at det at ryge marihu-

ana var forbundet med en læreproces og 

en socialisering ind i et bestemt miljø, en 

’karriere’, som han også kaldte det. Med 

informanternes egne ord beskriver han, 

hvorledes man som marihuana-ryger 

først må lære rygeteknikken, dvs. hvor-

dan man ryger en joint, hvor længe røgen 

skal være i lungerne, og hvordan røgen 

skal blandes med en passende mængde 

luft for at få den ønskede virkning. Der-

næst skal man lære virkningen at kende 

og ikke mindst værdsætte denne virkning 

som en ønsket rus, fx grine-flip, sum-

men i lemmer osv. Og marihuana-rygere 

kan som en del af denne karriere blive til 

eksperter, der kan kende forskel på for-

skellige partier marihuana, hvornår på 

året planten er høstet osv. Således socia-

liseres marihuana-rygere ind i bestemte 

miljøer, fx jazz-musikmiljøet, hvor det at 

ryge marihuana har et bestemt rationale. 

En af Beckers vigtige pointer vedrørende 

denne proces, og som hænger sammen 

med resten af bogens pointer, er, at ma-

rihuana-rygere også må lære at hemme-

ligholde deres forbrug over for ikke-ry-

gere. Marihuana-rygning er i samfundet 

defineret som en kriminel aktivitet, og 

opdagelsen af denne aktivitet uden for 

den gruppe, hvor marihuana-rygning 

er accepteret, dvs. over for ikke-rygere, 

kan have fatale konsekvenser, hvis man 

stemples ikke blot på det specifikke om-

råde, men generelt som en afviger. 

Selv om Beckers tanker er over 40 år 

gamle, og mange af hans pointer er ble-

vet common sense fx inden for socialt 

arbejde, er det vigtigt at læse hans bog 

igen, fordi den er med til at give en for-

ståelse af, at de tanker, vi opererer med i 

dag, er historisk funderede. Derudover er 

perspektivet i bogen vigtigt i forhold til de 

strømninger, der begynder at dominere 

på rusmiddelområdet i dag, strømnin-

ger, som alle er meget optagede af at se 

rusmiddelbrug og afhængighed gennem 

neuro-videnskabens optik. Så meget, at 

man dårligt længere skelner mellem et 

forbrug og et misbrug af i alt fald de il-

legale rusmidler. Det er blot et spørgsmål 

om, hvornår afhængigheden slår igen-

nem. Beckers studier minder os om, at 

der er meget mere at sige om den sag. ■
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