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Forandring og kontinuitet

Det er de store omskiftelsers tid. Organisationer har fået nye
hjemsteder. 54 politikredse slås sammen til 12 nye. Domstolene har undergået den største modernisering siden 1919. Byvåben er udskiftet og 276 kommuner sammenlagt til 98 store
kommuner. 5 nye regioner er oprettet og kommunerne har pr.
1. januar 2007 overtaget misbrugsindsatsen fra de 14 nedlagte
amter, hvilket vender op og ned på mangt og meget.
Trods omvæltningerne forbliver udfordringerne ret konstante. Unge tager vel stoffer uden hensyn til kommunalreformen, så der vil stadig være brug for præventivt arbejde,
ligesom vi fortsat skal hjælpe og drage omsorg for de unge,
som udvikler sig til problembrugere med egentlige afhængighedsproblemer. De gamle misbrugere tager nok heller ikke synderlig notits af kommunalreformen - med mindre der
i kølvandet herpå skulle ske voldsomme afvigelser fra det,
de er vant til, det de har krav på, eller det som best practice
og evidens tilsiger.
I kommunerne vil man konstatere, at der er misbrugere
overalt - ikke kun i nabokommunen. Viften af behandlingsformer skal etableres og organiseres lokalt.
På skadestuerne og de somatiske afdelinger vil stofrelaterede sygdomme fortsat fylde godt op, og en sundhedsindsats være påkrævet. I fængslerne vil stofmisbrugere fortsat
lægge beslag på mange pladser. Selvom afsoningerne oftere
end før kombineres med behandling, er der brug for en opfølgende indsats i kommunerne, og man vil skulle håndtere
tilbagefalds-problematikken. En vis overdødelighed blandt
stofmisbrugere er uundgåelig, men kommunerne må gøre,
hvad de kan, for at den bliver lavere. Hvert tal i statistikken
rummer en menneskelig tragedie, hvor et liv blev alt for kort,
og de pårørende ramt hårdt. Problemerne flytter altså med
over i de nye strukturer.
Intet er som før, og alligevel vil meget være det samme.
Hvor meget kontinuitet og hvor meget forandring bliver der
i måderne at håndtere misbrugsproblemer på? Man kan håbe, at kommunerne finder den rette balance mellem at bygge videre på det eksisterende og at skabe positive forandringer. På fransk findes et ordsprog, vi ikke har tilsvarende på
dansk. Det lyder: ’Plus ça change, plus c’est la même chose’,
hvilket betyder noget i retning af, at jo mere noget forandrer
sig, jo mere forbliver det uforandret. Hvis man går for radikalt
til værks risikerer man, at der intet sker, eller at man vender
tilbage til tilstande, vi har lagt bag os.
Godt nok er det ingenlunde sådan, at amterne efterlader
sig en fuldt udviklet og standardiseret opgavehåndteringsmetode uden plads til forbedringer. I kølvandet på kommunalreformen er der mulighed for kvalitetsudvikling. Med hen-



Stof nr. 6

blik på at tage bedre hånd om borgere med stofmisbrugsproblemer, skal der eksperimenteres - samt tilpasses til lokale
forhold og muligheder. Men det bedste af det bestående skal
samtidigt bevares. Ingen let opgave. I interviewet side 39-50
giver Centerleder i Fredericia Kommune, Niels Danstrup, sit
bud på, hvilke udfordringer der ligger forude.
Opgaven er ny, og vi har som bekendt kommunalt selvstyre, hvilket betyder, at man fremover lokalt selv kan bestemme ’serviceniveauet’. Man kan forvente en vis variation på
den konto. Hver kommune skal egenhændigt bestemme sig
for strategier og metoder, samt foretage prioriteringer. Man
må håbe, at misbrugerne ikke vil opleve, at postnummeret
bliver et lotteri, hvor nogle numre er nitter, og andre numre betyder deltagelse i behandlingsmæssige eksperimenter,
som for længst har været afprøvet i andre rammer og fundet
utilstrækkelige. Her er der brug for kontinuitet, så man ikke begiver sig ud i den øvelse, som består i på ny at opfinde
den dybe tallerken.
Heldigvis starter man de fleste steder ikke fra bar bund.
Forhåbentlig støtter man sig til gennemprøvede måder at
organisere indsatsen på. Det borger for kontinuiteten, at de
samme professioner fortsat skal tage sig af det samme klientel. Der vil være visse udskiftninger på personsiden, men
mange erfarne folk har fået nye ansættelser i kommunerne,
så indhøstede erfaringer og opnået kompetence ikke går tabt.
Hertil kommer, at nye ildsjæle vil komme til og bibringe området et frisk pust.
De faglige foreninger for læger, psykologer, sygeplejersker,
socialpædagoger og socialrådgivere består. Der vil i disse fora
fortsat ske erfaringsudveksling, sådan at praksis diskuteres og
misbrugsfaglige spørgsmål løbende afklares. Også bladet STOF
består. Socialministeriet har forlænget bevillingen, og der vil
derfor i årene fremover fortsat være et landsdækkende blad,
hvor forskning og praksis er i dialog, hvor viden og erfaring
kan udveksles, og hvor man kan få input fra udlandet.
Redaktionen af STOF består fortsat af garvede kræfter, men
vi har brug for hjælp. Vi anmoder vores ’gamle’ læsere om
at gøre nye medarbejdere i kommunerne opmærksomme på
muligheden for at blive klædt fagligt på ved at læse STOF (det
er som bekendt gratis at abonnere). Redaktionen vil bestræbe sig på også fremover at overholde det selvpålagte dogme
om, at alle bidrag i bladet skrives af folk, som arbejder i feltet. Derfor opfordrer vi nye som gamle læsere – rutinerede
skribenter og nye kræfter med noget på hjerte - til at indsende artikler og artikeludkast, ideer og ønsker samt ris og
ros til redaktionen. Derved kan STOF’s spalter medvirke til, at
de mange forandringer bliver til det bedre.
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'Det kommer an på,
hvor moden du føler dig'
– om teenagere, alkohol og alderskategorier
af Morten Hulvej Jørgensen

Da Folketinget i 2004 vedtog at
hæve aldersgrænsen for salg af alkohol, så det blev ulovligt at sælge øl,
vin og spiritus til personer under 16
år, sagde indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen,
at formålet var at ’sætte et skarpt
skel mellem børnekultur og ungdomskultur’. Dermed blev der altså
truffet en politisk beslutning om, at
børn skal opføre sig som børn, indtil
de fylder 16, og at de derefter kan
begynde at opføre sig som unge.
Dette gælder i hvert fald, når
det drejer sig om at drikke alkohol.
Både den seksuelle og den kriminelle lavalder er fortsat 15 år, mens
man som bekendt skal være 18 år for
at være stemmeberettiget og for at
få kørekort. I lovgivningen er skellet
mellem barndom og ungdom altså
ikke nær så skarpt, som ministeren
lægger op til. Spørgsmålet er, hvordan det forholder sig i praksis? Hvad
sker der for de teenagere, der bevæger sig i grænselandet mellem barnog ungdom? Hvordan forholder de
sig til de politisk fastsatte grænser
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for deres handlen? Og hvad stiller
deres forældre – de voksne – op?
I felten med de unge
I 2004 gennemførte jeg et etnografisk feltarbejde blandt 13- til 16-årige i en lille by på Sydsjælland. Gennem fire måneder fulgte jeg eleverne
i fire skoleklasser i deres skole- og
fritid, og jeg fik også lejlighed til at
deltage ved fester og sodavandsdiskoteker. Her blev jeg vidne til mine
informanters første erfaringer med
beruselse, og jeg oplevede, hvordan
de håndterede alkoholens påvirkning
af personer og sociale relationer.
Mens jeg var på feltarbejde, trådte
den nye aldersgrænse i kraft, og der
blev samtidig bebudet en strammere håndhævelse af forbuddet mod
at sælge alkohol til mindreårige. En
stor del af mine informanter var i
netop den alder, hvor de ville blive
berørt af lovændringen, og aldersgrænsen blev et tilbagevendende
emne i mine interviews med teenagerne og med de lærere og pædagoger, der arbejdede med forebyggelse i området. Mine informanter
diskuterede ivrigt aldersgrænsen

indbyrdes, og sammen med mine
observationer gav dette et interessant indblik i, hvordan grænser mellem alderskategorier hele tiden forhandles og flytter sig i interaktionen
mellem mennesker.
Fanget mellem aldersgrænser
I den by, hvor mit feltarbejde fandt
sted, står den lokale idrætsforening
for at afholde et sodavandsdiskotek.
Det foregår i sportshallens cafeteria
den første fredag i hver måned, og
langt de fleste af byens teenagere
deltager i denne begivenhed.
At foretage deltagerobservation
ved et sodavandsdiskotek kan være
en meget eksotisk oplevelse og på
samme tid virke som et deja-vu.
Pludselig husker man den rastløse
fornemmelse af at bevæge sig rundt
i mørket og spejde efter sine venner
(eller informanter) i håb om at finde nogen, som man kan råbe et par
ord til hen over mobildiskotekets
dunkende støj. Og man genkender
fornemmelsen af en kejtet dans, der
ikke desto mindre giver den tryghed,
at man befinder sig på dansegulvet
og dermed er inde – i modsætning

...et sodavandsdiskotek kan være en meget eksotisk oplevelse og
virke som et deja-vu. Pludselig husker man den rastløse fornemmelse af at bevæge sig rundt i mørket og spejde efter sine venner
til dem, der befinder sig i periferien
af festen og derfor er henvist til at
strejfe rundt omkring dansegulvet.
Samtidig fremtræder sodavandsdiskoteket som en begivenhed, der i
sin fremmedartethed ikke står meget tilbage fra stammeritualer i de
varme lande. Teenagerne møder
velforberedte op i deres smarteste
tøj, duftende af parfume og med
omhyggeligt stylet hår, mens de tilstedeværende voksne fungerer som
en slags vagt- og ceremonimestre.
Begivenheden er omgærdet af
formelle og uformelle regler. Det
er ikke tilladt at drikke alkohol eller
være beruset ved sodavandsdiskoteket. Også her gælder der aldersgrænser, for man kan kun komme
ind, hvis man går i femte til ottende
klasse. De fleste fylder 15, mens de
går i 8. klasse, og det betyder, at de
så at sige bliver fanget mellem to aldersgrænser. I det øjeblik de går ud
af ottende klasse, må de ikke længere deltage i sodavandsdiskoteket,
fordi de er blevet for gamle. Samtidig må de endnu ikke selv købe
alkohol. I den ene sammenhæng er
de for gamle; i den anden er de for
unge. Det er ikke let at være 15.
Ungdomskultur for børn
Umiddelbart kan det se ud til, at
sodavandsdiskoteket med sine regler reproducerer ministerens skarpe
skel mellem børne- og ungdomskultur, selvom grænsen sættes et år
tidligere end aldersgrænsen for salg
af alkohol. Sodavandsdiskoteket er
forbeholdt børn, og der må ikke
drikkes alkohol. Ikke desto mindre
er det med til at skabe en slags ungdomskultur for børn.
Sodavandsdiskoteket aktiverer
en særlig måde at handle på, som almindeligvis forbindes med ungdom.
Mange af deltagerne er udfordrende
og ikke særligt barnligt klædt; der
danses tæt til musik fyldt med seksuelle referencer; der dannes par,
tungekysses og gramses; og pudsigt
nok er det tilladt at ryge. På trods
af at deltagerne endnu ikke er unge

i lovgivningens forstand, opfører de
sig næppe som en sundhedsminister
ville forvente sig af børn. Indtil mor
eller far kommer for at hente, kan
ungdommen – eller i det mindste
nogle af ungdommens handlemåder
– afprøves.
På trods af det eksplicitte forbud
mod at drikke og være beruset ved
sodavandsdiskoteket er det normalt,
at de ældste deltagere mødes inden
diskotekets begyndelse for at drikke
alkohol. Mange ankommer i beruset
tilstand, men det er kun sjældent, at
nogen bliver afvist ved døren. Enten
lykkes det teenagerne at skjule deres
beruselse, eller også lukker de voks-

ne dørmænd dem ind alligevel. Den
slags afvigelser fra reglerne begrunder de voksne med, at det er bedre,
at teenagerne er fulde til sodavandsdiskoteket, end at de render rundt i
byen på egen hånd.
Forbuddet mod beruselse er altså
ikke ufravigeligt, og det samme gælder aldersgrænsen, der regulerer adgangen til sodavandsdiskoteket. Enkelte teenagere, der i princippet er
for gamle, bliver lukket ind alligevel.
Dette begrundes med, at de voksne kender dem og ved, at de ikke
laver ballade. På den måde bliver
reglerne genstand for individuelle
forhandlinger, hvor de voksne træk-
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kan indgå i forhandlinger mellem
teenagere og voksne. 16-års-grænsen bliver brugt af de voksne, men
den bliver ikke tillagt universel gyldighed. ‘Modenhed’ er et væsentligt
parameter, der afgør, om aldersgrænsen bliver regnet for gyldig eller ej.

l7

ker på deres personlige kendskab til
teenagerne. Adgangen til den ungdomskultur for børn, der praktiseres i sodavandsdiskoteket, kommer
dermed til at afhænge af mere end
blot alder.
En varm kartoffel
Det er ikke blot reglerne ved sodavandsdiskoteket, som kan bøjes.
Det kan aldersgrænsen for salg af
alkohol også. Som led i mit feltarbejde interviewede jeg flere lærere
og pædagoger, som arbejder med
forebyggelse i den pågældende
kommune. De forestår blandt andet
undervisning om alkohol og stoffer,
foretager opsøgende socialt arbejde,
og de er til stede ved sodavandsdiskoteket for at forebygge slagsmål
og lignende.
En af dem, Knud, fortalte mig
følgende om sin holdning til den nye
aldersgrænse:
’Det gør det jo meget nemmere.
Når man siger… Jamen, når regeringen siger det – du skal være 16 år
for at kunne købe det – så må du jo
også skulle være 16 år for at drikke
det. Ikke? Det har været sådan en
varm kartoffel, for hvornår er du parat til at drikke? Der er måske nok
15-årige, som er så modne, at det
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kan de godt styre. Der er også 18årige, der ikke er det. Men nu er der
ligesom tegnet en streg i sandet, og
så må man så bruge den.’
Knud kan altså bruge den nye
aldersgrænse til at kommunikere til
teenagerne, at når de ikke har lov til
at købe alkohol, har de heller ikke
lov til at drikke det, før de fylder 16.
Dog mener han samtidig, at det i
praksis er vanskeligt at operere med
en fast aldersgrænse, fordi unge er
forskellige, hvad ‘modenhed’ angår.
Det betyder blandt andet, at han
opererer med en anden standard
over for sit eget barn, end over for de
teenagere, han møder i forbindelse
med sit arbejde:
’Min holdning er at skyde det
så lang tid som muligt. Selvfølgelig
skal de prøve det. Og jeg har ikke
noget imod, at de drikker, men jeg
vil ikke være den, der sender det
signal, at det er okay. Det må deres
forældre gøre. Så vil jeg godt være
strammeren. Og hvad mit eget barn
så gør, det ved de også godt. Det har
jeg også fortalt dem.’
I dette citat henviser Knud til, at
byens teenagere godt ved, at hans
egen søn fik lov til at drikke, før han
fyldte 16. Eksemplet viser, hvordan
den politisk fastsatte aldersgrænse

Det er jo ikke alle, der er modne nok
I forbindelse med et interview begyndte nogle 15-årige piger spontant at diskutere aldersgrænsen:
Fie: ’Jeg synes, det er fint, men
så burde man også sætte alderen for
sex op, det synes jeg.’
Mia: ’Hvad?’
Fie: ’Du er ikke gammel nok til at
drikke, men du må gerne have sex.
Ja, ja. Det synes jeg er noget fis.’
Mia: ’Det ved jeg ikke rigtigt, det
er meget individuelt. Du kan jo ikke
sige, at når du er 15, så er du moden
nok til at have sex. Det kommer jo
meget an på, hvor moden du føler
dig.’
Fie: ’Men det kan man jo heller
ikke rigtig sige med alkohol, det er
jo ikke alle, der er modne nok, når
de er 16.’
Igen bliver den individuelle ‘modenhed’ fremhævet som værende af
større betydning end alder – både
hvad angår alkohol og seksuel debut. De to piger er begge begyndt
at drikke alkohol. Ikke desto mindre
siger de flere gange i løbet af interviewet, at den hævede aldersgrænse
er en god idé. De mener ikke, at den
har relevans for dem selv, men den
kan bruges i forhold til andre, der
ikke er ‘modne nok’ til at drikke alkohol.
Andre teenagere gav udtryk for
en mere generel afvisning af aldersgrænsens gyldighed. Her fortæller
en 15-årig dreng, der før aldersgrænsens ikrafttræden havde fået
lov til at drikke af sin mor:
’Min mor driller mig med, at når
grænsen bliver sat op, og man skal
være 16, så må jeg ikke drikke. Jeg
ved ikke, om det er rigtigt. Men det
vil jeg skide på, hvis det er, fordi jeg

MORTEN HULVEJ JØRGENSEN
PH.-D.-STUD,
CENTER FOR ALKOHOLFORSKNING,
STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

drikker, når jeg har lyst til det, fordi
jeg har fået lov. Så kan de ikke bare
lave det om. […] Nu kan vi jo også
få Jeppe til at købe det, for han er
lige blevet 16 i dag. Så han må jo
godt købe, også når det bliver lavet
om.’
For denne dreng handler det at
drikke alkohol ikke om modenhed,
men slet og ret om at have lyst og
om at have fået lov. Han mener ikke,
at man ’bare kan lave det om’, når
man først har givet 15-årige lov til
at drikke, og han peger på, at man
kan få andre til at købe alkohol til
sig. Ingen af de teenagere, som jeg

talte med, havde svært ved at skaffe
alkohol, hvis de ville have det. Nogle
kunne få det fra deres forældre, og
andre fik deres venner eller ældre
søskende til at købe det, hvis de ikke
selv turde forsøge sig.
Politisk grænsedragning
Aldersgrænsen for salg af alkohol
er et eksempel på politisk grænsedragning mellem alderskategorier,
som i mødet med praksis har svære
vilkår. Der er mikropolitiske forhold
på spil, når teenagere ved at drikke
alkohol signalerer til de voksne og
sig selv, at de ikke længere er børn.

Samtidig kan forældre og andre
voksne forsøge at fastholde, at teenagerne faktisk stadig er børn ved at
begrænse deres alkoholbrug. Som vi
har set, er det dog ikke alle forældre,
der nægter deres 15-årige børn at
drikke alkohol. Det betragtes i vid
udstrækning som en naturlig ting i
teenagernes udvikling, at de begynder at drikke. Brug af alkohol bliver
på den måde en markør for social
alder og modenhed, og magtforhold
mellem generationer kommer til at
spille en vigtig rolle.
Også den indenrigs- og sundhedspolitiske kontekst har betydning for aldersgrænserne. Det er fx
bemærkelsesværdigt, at man ser det
som påkrævet at lovgive mod børns
og unges brug af alkohol, mens det
vil være vanskeligt at forestille sig et
politisk indgreb mod voksnes drikkeri. Således har regeringen inden
for de seneste år sænket afgifterne
på spiritus, på trods af at høje priser
er en af de mest effektive måder at
begrænse befolkningens alkoholforbrug på generelt.
Når teenagere begynder at drikke, er det et synligt tegn på, at de er
i færd med at bevæge sig fra den ene
alderskategori til den anden. Det
kan nemt give anledning til panderynker blandt voksne, at der dermed
også sker forskydninger i de intergenerationelle magtforhold. Derfor
vil grænser mellem alderskategorier
altid være genstand for politisk interesse, og det vil ikke være ligegyldigt,
hvordan kategorierne fastsættes.
Artiklen har tidligere været bragt 		
i tidsskriftet ’Jordens folk’.
www.Jordensfolk.dk
Feltarbejdet er udført som led i et
tværvidenskabelige forskningsprojekt.
Se nærmere herom på
www.Ungeshverdag.dk.
E-mail: mhj@si-folkesundhed.dk.
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'Man drikker jo ikke
bare for at drikke'
Hvad er vigtigst - forældrene eller festerne?

AF JAKOB DEMANT 			
& JEANETTE ØSTERGAARD

Projekt ’Unge og Alkohol’ (PUNA)
er et større dansk forskningsprojekt
udført på Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Projektet er
sat i verden for at forklare det relativt høje danske alkoholforbrug
blandt unge i alderen 14-16 år.
Resultaterne fra projektet stammer
fra tre undersøgelser – to spørgeskemaundersøgelser og en række
fokusgruppeinterviews med unge
i alderen 14-16 år (se nedenfor). I
det følgende vil vi beskrive en række af de diskussioner og resultater,
som vi er nået frem til. Analysens
hovedpointer kredser omkring at
forstå, hvordan forældrekontrol virker, hvorfor festerne er så vigtige, og
hvordan drenge og piger drikker ens
- og så alligevel forskelligt. Har man
lyst til at se nærmere på resultaterne, er de formidlet i et lettilgængeligt videnskabeligt sprog i bogen:
’Unge, fester og alkohol’, redigeret
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af Peter Gundelach og Margaretha
Järvinen.
De unges alkoholforbrug		
og sociale opvækst
Forældrenes stilling og uddannelse
viser sig mindre væsentlige i forhold
til at kunne forklare de unges nuværende alkoholforbrug. Den vigtigste
faktor i forhold til at forklare et øget
forbrug hos de unge er forældrenes
nuværende livsstil, herunder især
deres rygevaner. Dog spiller familiestrukturen også en mindre rolle,
idet unge, der bor med kun en forælder, drikker mere end andre. I
tråd med andre forskningsresultater
viser PUNA-undersøgelsen, at det
helt afgørende for et højt nuværende alkoholforbrug er den unges
debutalder, dvs. hvornår man starter med at drikke sig fuld. Unge, der
fortæller, at de drak sig fulde første
gang i en tidlig alder, er også dem,
der drikker mest - og mest fuldskabsorienteret - når de er 15-16 år.
Overordnet set peger de statistiske

analyser altså på, at fuldskab er så
udbredt et (dansk) fænomen blandt
unge, at det vanskeligt lader sig forklare af familiemæssige forhold. At
drikke fuldskabsorienteret er dét,
langt over flertallet af unge gør, når
de går i 9. klasse.
Fuldskab – i fællesskab
Danske unges alkoholforbrug er tæt
forbundet med, at interessen for at
deltage i forskellige typer af fester
øges i 8., men især i 9. klasse. Således viser de statistiske analyser, at et
kontinuerligt og relativt omfattende
alkoholforbrug er uløseligt knyttet til de unges hyppige deltagelse
i især en bestemt type fester: privatfester. Disse fester afholdes i private
hjem, hvor forældrene enten holder
sig i baggrunden eller slet ikke er til
stede. I fokusgruppeinterviewene
bliver privatfesterne diskuteret intensivt, og interviewene peger på,
at der er flere forskellige grunde til,
at det er vigtigt for de unge at være
med til festerne.

Alkoholen bruges til at vise, at man forpligter sig over for sine
venner – at man gerne vil dem og dermed sætter dem højere end
de formaninger om at drikke mindre, man har med hjemmefra
For det første er det via privatfesterne, at de har mulighed for at fejre deres venskaber og bruge festen
som et enestående voksenfrit rum,
hvor de kan ’slappe af’ og ’føle sig
hjemme’. Festen giver mulighed for
at fastholde og udfolde venskaber
på en anden måde end i hverdagen,
fordi festerne er ensbetydende med,
at man er sammen med sine venner
på en anderledes og ny måde.
For det andet er privatfester vigtige, fordi det er her alkohol bliver
omformet fra at være noget negativt
til at være noget meget positivt. At
drikke alkohol alene opfattes fx af
de unge som noget meget negativt,
ja, faktisk tendentielt patalogisk
– ’så har man jo et problem’, som
de unge siger i fokusgruppeinterviewene. Men når alkohol indtages i
fællesskab – til festerne – er det ude-

lukkende defineret som noget positivt. For gennem alkohol viser man,
at man er ’med på noget’ og tør at
’give slip’. Med andre ord bruger
man alkoholen til at vise, at man forpligter sig over for sine venner – at
man gerne vil dem og dermed sætter
dem højere end de formaninger om
at drikke mindre, som man evt. har
med hjemmefra. Dette bliver endnu
mere tydeligt, når man ser, hvordan
de unge er meget orienterede om at
samstemme deres fuldskab, således
at alle indtræder i samme tilstand på
ca. det samme tidspunkt af festen.
Derfor er det også så meget desto
sværere at komme til en fest, hvis
man har besluttet, at man ikke vil
drikke – fordi man dermed indirekte kommunikerer, at man ikke har
sympati over for de andre.
Unge, som ikke drikker alkohol,

er i nogen grad afskåret fra deltagelse i festlivet og dermed fra at skabe
vennenetværk igennem dette rum
samt at deltage i diskussionerne
om weekendens aktiviteter mandag
morgen i skoleklassen. Unge, som
ofte går til fester og derfor også drikke meget, formår imidlertid at tiltrække sig større opmærksomhed og
fremstille sig selv som mere modne.
De unge samarbejder om at skabe
en konstruktion af modenhed, som
betyder, at langt de fleste, også de
ikke drikkende, støtter op omkring
en forestilling om, at det er igennem
at drikke og gå til fester, at man opnår en identitet som rigtig ung og
ikke længere barn(lig). Med andre
ord har fester og alkohol stor betydning for de unges prestige og popularitet. De unge, som drikker mest,
er samtidig dem, som er mest popu-
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Festerne er lige vigtige for drenges og pigers måder at forsøge
sig med seksualisering af hinanden og for måder at afprøve og
eksperimentere med maskuline og feminine identiteter
Om PUNA			
-undersøgelsen
Projektet er gennemført med en bevilling over 2 1/2 år fra Rockwool Fonden.
Det blev afsluttet i efteråret 2006. Projektet består af flere forskellige undersøgelser: En kvalitativ undersøgelse af
de unge i 8. og 9. klasse (28 fokusgrupper). Her er de unge blevet interviewet
i fokusgrupper, således at forskerteamet har kunnet følge med i de unges diskussioner og dermed sætte sig ind i de
l7
tanker og rationaler, som de unge bruger
i forhold til hinanden. Med denne form
for data er det muligt at belyse, hvordan unge finder det mærkeligt at drikke alkohol alene, samtidig med at de synes, at det er underligt ikke at drikke
sammen med vennerne. De kollektive diskussioner i fokusgrupperne har kunnet belyse dette dilemma.
De to øvrige undersøgelser omfatter to spørgeskemaundersøgelser. En spørgeskemaundersøgelse om de unges drikkeforbrug, venskabsrelationer og fritidsliv,
som 2.000 tilfældigt udtrukket unge modtog primo 2005 (svarprocent 72 pct.).
De unge er født i 1989 - dvs., at langt de fleste er 15 år på indsamlingstidspunktet. Den anden undersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse om forældrenes
holdninger til deres børns alkoholforbrug, forældrenes alkoholregler, samt deres
eget alkoholforbrug (svarprocent 71 pct). Forældrene og de unge modtog spørgeskemaundersøgelserne samtidig, men i separate kuverter.
Dette unikke undersøgelsesdesign har gjort det muligt at belyse, hvad der kan
forklare danske unges høje alkoholforbrug, både når man analyserer de unges
egne svar, men ikke mindst, når forældrenes oplysninger, fx forældrenes sociale baggrund, tages med i betragtning.

Peter Gundelach 					
& Margaretha Järvinen (red.)
Unge, fester og alkohol.
Akademisk forlag. 200 sider, kr. 199.
Projektet er finansieret af Rockwool Fonden.
Bogens øvrige forfattere er Jakob Demant og Jeanette
Østergaard.
Danske unges forbrug af alkohol er et af de højeste i
Europa, deres debutalder er en af de laveste, og de
er europarekordindehavere i fuldskab. I gennemsnit
er debutalderen for fuldskab 14 år. 3/4 af de 15-16-årige har drukket alkohol
inden for de sidste 30 dage, og blandt dem har ca. halvdelen inden for den sidste måned prøvet at binge drikke, dvs. drukket mere end fem genstande ved en
anledning. Bogen viser, at det høje alkoholforbrug er forankret i en særlig livsstil
med fester og fuldskab som omdrejningspunkt. De unge fester typisk i weekenden, helst i hjem, hvor forældrene ikke er hjemme, eller holder sig for sig selv.
Festerne fungerer som et slags frirum for de unge.
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lære, og som har mest at skulle have
sagt i gruppen af jævnaldrende.
Piger og drenge drikker ens
- og så alligevel forskelligt
Spørgeskemaundersøgelsen peger
på, at når drenge og piger er stort
set lige gamle og går i samme klasse,
så drikker de sig også fulde lige hyppigt. Det skyldes, at piger og drenge
går lige hyppigt til privatfester, og
at det er til privatfesterne ,de unge
eksperimenterer med alkohol og
herigennem udvikler et mere kontinuerligt alkoholforbrug. Men at
drenge og piger drikker sig fulde
lige hyppigt – i hvert fald når de selv
skal rapportere det – betyder ikke,
at de nødvendigvis indtager samme
mængder for at opleve fuldskab.
Drengene drikker fortsat langt flere
genstande end pigerne, når de drikker alkohol. I det kvalitative materiale er det tydeligt, at disse forskelle
i drenges og pigers alkoholforbrug
ikke (alene) kan henføres til forskelle i deres kropsstørrelser og dermed
til, hvilke mængder alkohol de kan
tåle.
Festerne er lige vigtige for drenges
og pigers måder at forsøge sig med
seksualisering af hinanden og for
måder at afprøve og eksperimentere
med maskuline og feminine identiteter. Men drenge og piger har, i
hvert fald ifølge fokusgrupperne,
ikke adgang til de samme festrum,
hvor de heteroseksuelle spil kan udspille sig. Pigerne bliver typisk inviteret til fester med lidt ældre drenge,
hvilket vil sige, at for en meget stor
del af pigerne betyder det, at de positionerer sig seksuelt i relation til de
lidt ældre drenge. Det traditionelle
kønsforhold udspiller sig igennem,
at de her er nødt til at drikke med
på samme måde som de lidt ældre
for derigennem at vise, at de er med
på noget. Alkoholen bliver en måde
at vise, at de kaster sig ud i kønsspillet og både tør lade sig seksualisere
og seksualiserer andre. Med andre
ord er alkoholen en måde at gøre og
kommunikere femininitet på.

JAKOB DEMANT
& JEANETTE ØSTERGAARD,
PH.D.-STUDERENDE VED CENTER
FOR RUSMIDDELFORSKNING, AU,
OG SOCIOLOGISK INSTITUT, KU.

De jævnaldrende drenge har der
imod ikke samme mulighed for at
deltage i kønsblandede fester. Derfor ender de oftere med at drikke i
rene drengegrupper, eller, såfremt
de deltager i en kønsblandet fest,
kan det ende med at de sidder
’alene’ blandt deres jævnaldrende
drengevenner og drikker, mens pigerne bejler til de ældre fyre. For
drengene bliver alkoholen en vigtig
måde at kommunikere maskulinitet
på. Blandt de yngre drenge (8. og
9. klasse) drikkes der i højere grad
’for at drikke’ og i mindre grad for
direkte at indgå i kønsspillet med
pigerne. Drengene opnår ofte styrkede, maskuline identiteter ved at
drikke meget. Fordi der eksisterer
disse diskurser om, hvordan henholdsvis drenge og piger skaber deres kønsidentiteter igennem alkohol,
er det oftere pigerne, der risikerer at
fremstå forkert, hvis de drikker for
meget. Pigerne risikerer at blive opfattet som billige.
Hvor meget må unge drikke?
Forældrene til de unge, som deltager i spørgeskemaundersøgelsen,
har besvaret et selvstændigt spørgeskema. Heri er de blandt andet blevet spurgt om deres holdninger til,
at unge drikker, og hvorvidt de har
regler for, hvor meget deres børn må
drikke, og i så fald hvor meget de
må drikke, samt hvornår deres børn
skal være hjemme fra fester. Hvad
angår holdningerne, synes forældrene at dele sig i to lejre – i og med at
næsten halvdelen af forældrene svarer, at de er enige eller overvejende
enige i, at unge kun lærer at finde
grænsen for, hvor meget de kan tåle,
ved at overskride den, samt at det er
naturligt, at de unge lærer at drikke
i selskab med deres venner.
Denne liberale indstilling til unges alkoholforbrug genfindes i nogen grad, når forældrene skal sætte
regler for, hvor deres eget barn må
drikke, og regler for hjemkomsttidspunkter fra fester. Fx er det tydeligt,
at de forældre, som finder det na-

turligt, at unge drikker, og at unge
drikker sammen med deres venner,
også har meget lempelige regler på
områderne alkoholforbrug og hjemkomsttidspunkter fra fester. Forældrene er altså rimeligt konsistente i
deres holdninger og måde at sætte
regler for de unge på.
At have liberalt indstillede forældre, som har tillid til, at deres børn
en dag får et fornuftigt forhold til
alkohol, er en holdning, som vi også
finder blandt de unge, der positionerer sig som de mest modne i fokusgrupperne. Forældrekontrol er
ifølge de unge ikke alene upopulær,
men også et udtryk for, at de voksne ikke har tillid til, at de er voksne
nok til at styre det. Derfor er det
tankevækkende, at den statistiske
analyse peger på, at forældre, som
har strenge regler for, hvor mange
genstande de unge må drikke, når
de er til fest, og som har faste hjemkomsttidspunkter – har unge, som i
mindre grad har drukket 5 eller flere
genstande inden for den sidste måned. Undersøgelsen peger således
på, at det er vigtigt, at forældrene tør
sætte grænser for de unges alkoholforbrug og festliv, hvis de unge skal
debutere senere, og det høje forbrug
nedsættes.
Opmærksomheden fra pressen
Den 1. september 2006 blev de væsentligste forskningsresultater præsenteret på en pressekonference,
hvor tidligere familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K) og Elisabeth Geday (R) kommenterede
forskningsprojektets konklusioner.
Indledningsvis præsenterede forskerteamet deres hovedkonklusioner, hvorefter familie- og forbrugerministeren og det radikale folketingsmedlem kommenterede disse
konklusioner.
Efter præsentationen af projektets hovedkonklusioner blev ordet
overladt til ministeren, der gav udtryk for, at det ikke så meget var
omfanget af de unges drikkeri, der
overraskede ham, men derimod

rammerne omkring det, dvs. det
pres for at drikke, som den danske
alkoholkultur skaber; et usynligt
pres, der ikke opfattes som et sådan af de unge. Herefter betonede
ministeren forældrenes ansvar for
at sætte grænser for deres børns alkoholforbrug. Elisabeth Geday appellerede ligeledes til forældrene.
Om end hun fortsat betonede, at
politikerne skal gå i front med et
budskab om, at forældrene må anerkende lovgivningen om 16-års
reglen. Både ministeren og Geday
afviste forhøjelser af punktafgifterne på alkohol. Ministeren, idet han
afviste, at priser havde en effekt på
alkoholforbruget, og Geday med
henvisning til, at en forhøjelse blot
ville føre til øget grænsehandel.
I medierne blev undersøgelsen
modtaget relativt pænt. Der blev
brugt en del spalteplads i de landsdækkende aviser, ligesom P1, P3
samt Tv2-Nyhederne dækkede undersøgelsen. Der var dog en tendens
til, at en del af denne dækning repræsenterede netop samme holdning til
alkohol, som vi har set det blandt
forældrene i undersøgelsen, nemlig
hvor det kom til udtryk, at problemet nok går lidt over af sig selv, og at
det jo er forståeligt, at der skal være
en ’ventil’ for de unge. Det meste af
dækningen tog dog de nye resultater om det sociale drikke-pres, der
etableres ved fester og blandt venner, op. Desværre var der ingen af
de medier, som henvender sig til de
unge, der fandt det væsentligt at gå
ind i en diskussion af problemstillingen.
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I grænselandet mellem 		
fritidskultur og skolekultur
Gymnasieelever og rusmidler i et forandringsperspektiv

AF STEEN BECK

I denne artikel præsenteres hovedresultaterne fra min Ph.D.-afhandling
En ny myndighed – gymnasieelever,
rusmidler og skolekulturelle forandringsprocesser. Temaet for afhandlingen er gymnasieelevers fest- og
rusmiddelkultur i miljøet på og omkring skolen. Når jeg i det følgende
siger gymnasiet, mener jeg det almene gymnasium, for det er udelukkende denne skoleform, jeg har
beskæftiget mig med. En vigtig baggrund for min forskning har været
de store internationale ESPAD-undersøgelser i 1990’erne 1 , som viste,
at forbruget af alkohol blandt unge i
Europa var generelt stigende, og at
danske unge i 15-16-årsalderen var
blandt dem, som havde det største
alkoholforbrug. Jeg fandt disse resultater interessante. Hvad er sammenhængen mellem moderniseringsprocesser og unges rusmiddelkultur? Og
hvorfor befinder danske unge sig på
førstepladserne i statistikkerne?
En anden baggrund for forskningsprojektet har været min egen
dobbeltkvalifikation som (tidligere)
gymnasielærer og (nuværende) gym
nasieforsker. Som lærer var jeg op
gennem 1990’erne optaget af relationen mellem ungdomskultur og
skolekultur, og med projektet om
rusmidler har jeg forsøgt at rette
fokus mod netop dette underbelyste relationsforhold. Som forsker
har jeg ønsket at fastholde en tæt
forbindelse til et praksisniveau,
dvs. sektorens egne refleksioner, og
dermed undgå den ’objektgørelse’
af forskningsgenstanden, som forescanpix

12

Stof 8

kommer mig at være et problem
i megen samfundsvidenskabelig
forskning (og som praktikerne derfor også indimellem kan have svært
ved at bruge til noget). Jeg blev derfor optaget af aktions- og interventionsforskningen med dens idé om
et samarbejde mellem forsker og
praktikere og en kombination af teoretiske og praktiske vidensformer.
I skoleåret 2003-2004 samarbejdede jeg således med to gymnasier,
i det følgende kaldt Landgymnasiet
og Forstadsgymnasiet, hvor jeg undersøgte tilstande og sammen med
skolens aktører etablerede et interventionsprogram, hvis formål var at
etablere en erfaringsfunderet rusmiddelpolitik.
Et modernitetsanalytisk blik
på rus og identitetsprocesser
Ifølge den norske ungdoms- og
rusmiddelforsker Willy Pedersen
er sekularisering og urbanisering
de vigtigste samfundsmæssige baggrundsfaktorer for moderne unges
fest- og beruselseskultur. Familiens,
kirkens og lokalsamfundets kontrol
i forhold til unge er blevet svækket
med den konsekvens, at unge i dag
har mindre respekt for autoritetsfigurer og – psykoanalytisk formuleret – er mindre overjegstyrede end
tidligere. Samtidig har den almindelige rigdomsforøgelse gjort, at
nutidens unge har mange penge
mellem hænderne til forbrug, herunder forbrug af rusmidler. Byturen og den hermed forbundne beruselse kan ses som en side af den

senmoderne oplevelsesøkonomi.
Men hvorfor befinder danske
unge sig i toppen af listen over alkoholforbrug blandt europæiske unge?
Mit udgangspunkt var, at danske
unges forhold til rusmidler hænger
sammen med en særlig dansk socialisationskultur. Nærmere bestemt
mente jeg, at der må eksistere en
forbindelse mellem danske unges
beruselseskultur og så nogle særlige
normer blandt voksne danskere,
som gør beruselse til noget normalt og accepteret. Min tese var,
at en markant rusmiddeltolerance
i Danmark både er et gennemgående træk i familierne og inden for
uddannelsesverdenen, fx på mange
almene gymnasier, hvor op mod 40
procent af de 16-19-årige har deres
daglige gang.
Jeg havde derfor en forventning
om, at jeg ved at fokusere på mødet
mellem ungdomskultur og skolekultur ville blive i stand til empirisk at
dokumentere eksistensen af nogle
interessante – og i forskningen
stort set oversete – socialisationsmekanismer i relation til rusmidler.
Jeg var mig fra begyndelsen bevidst om, at den ovenstående generelle tese straks måtte nuanceres,
i og med at specifikke skolekulturer naturligvis er forskellige. Jeg
ønskede derfor at studere, hvilke
former for nuancer der kan findes,
hvis man begynder at lede efter de
mekanismer, som afgør, hvorfor der
udvikles nogle former for elevkultur
på nogle skoler og andre på andre
skoler. Jeg regnede med, at faktorer

som kulturgeografiske forhold, den
enkelte skoles politik på området og
opmærksomhedsfeltet hos ledelse
og lærere i forhold til unges identitetsprocesser i praksis ville være
faktorer, som spillede ind.
Ziehes kategorier: 		
subjektivering og potensering
I min bestræbelse på at etablere
en socialpsykologisk forståelse af
forholdet mellem unge, rusmidler
og skole i et modernitetsanalytisk
perspektiv blev den tyske socialisationsteoretiker og ungdomsforsker
Thomas Ziehe – som dog ikke selv
har beskæftiget sig specifikt med
rusmidlers betydning for unge – en
vigtig reference. Ifølge Ziehe har
den kulturelle frisættelse fra slutningen af 1960’erne og frem nødvendiggjort et intensiveret identitetsarbejde for den enkelte unge, som må
forholde sig til socialformer præget
af en mere og mere uformel omgangsform. Han taler i denne forbindelse om en tiltagende informalisering af socialformerne og om, at
unge i gruppen af jævnaldrende og
i tæt symbiose med forbrug af såvel
medier som livsstilssymboler skaber oplevelsestunneler, som i det
aftraditionaliserede samfund bliver
en slags ungdomsspecifik måde at
arbejde med selv- og omverdensiagttagelse på. I dette perspektiv er
det oplagt at se en sammenhæng
mellem unges brug af rusmidler og
festens særlige oplevelsestunneler i
et aftraditionaliseret samfund, hvor
rolleeksperimenter og afprøvning af
Stof 8

13

normer er i centrum. I den forbindelse forekommer Ziehes idealtypiske kategorier subjektivisering og
potensering at være nyttige kategorier til en nærmere indkredsning af
unges identitetsprocesser.
Subjektivering handler om at
blive til ’nogen’, dvs. på én gang at
blive en del af et fællesskab og et
unikt individ, der kan fortælle en
meningsgivende historie om sig selv
i verden. Det subjektiverende unge
menneske opsøger situationer, som
er ’varme’, dvs. fulde af tryghed
og spejlingsmuligheder, der giver
bekræftelse. Derimod undgår man
helst den ’kulde’, som opstår, når
man efterlades med sin usikre selvopfattelse i et koldt rum, der fremmedgør ved at kræve for meget og
kaste individet tilbage på sin usikkerhed. I forhold til subjektiveringsstrategierne kan fest og beruselse
tilbyde en særlig form for varme og
nærhed, som mange unge ikke oplever uden for ’oplevelsestunnelen’.
Hjertelighed og venskabsfejring er
vigtige ingredienser i festen, og på
sikker afstand af voksenkulturen
kan unge for en stund skabe interaktionsformer, hvor subjektiveringsprocesserne kan udfoldes.
Potensering (dvs. en forstærkende,
kraftforøgende indstilling) kan defineres som en søgeproces, hvor man
søger intensitet og dynamik frem
for inderlig samhørighed. Oplevelsessamfundets æstetiske overflader
og dynamiske bagtæpper bliver således et modtræk til meningsløshed
og håbløshed. Potenseringens strategier er ikke inderlige som subjektiveringens, men er udtryk for en
æstetisk bestræbelse på gennem stil
og symboler at radikalisere subjektiviteten på en hypermoderne måde.
Ifølge Ziehe er det negative i denne
oplevelsesform eller hverdagsdiskurs ikke kulden, men den tomhed,
der opstår, når der ikke sker noget.
Fest- og beruselseskulturen indbyder også til potenserende strategier. I festens time-out, fx i dansens
kropslige dynamik, ’binge-driknin14
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gens’ selvoverskridelse og for nogle
unges vedkommende i eksperimenter med rekreative stoffer i weekenden er der rig lejlighed til at skabe
æstetiske overflader med dertil hørende intensitet og risikosøgning.
Skoleliv og fritidsliv flyder sammen
I forhold til skolesammenhængen
fremfører Ziehe det synspunkt, at
skolen – som har mistet store dele
af den aura, den tidligere var forbundet med – i dag fremstår som
en del af en hverdagsverden, som
også findes uden for skolen. Det,
der er uden for skolen, fx elevernes
fritidskultur og deres forventninger til det spændende ungdomsliv,
siver ind på skolens område som
forventninger til det gode liv også i
en skolesammenhæng. Konsekvensen er, at elever i dag stiller samme
krav til sociale aktiviteter i skolens
mere uformelle rum, som de stiller
til sociale aktiviteter uden for skolen. Når fredagscafeer og hverdagscafeer, hvor indtagelse af alkohol er
et helt centralt indslag i underholdningen, har holdt deres indtog på
mange danske gymnasier op gennem 1980’erne og 1990’erne, skal
det i dette perspektiv ses på baggrund af et pres fra den senmoderne ungdomskultur på skolerne, som
disse af forskellige grunde - nogle
værdimæssige, andre økonomiske
– har valgt at imødekomme. Mange
skoler har i denne forstand ladet de
unge grave deres oplevelsestunneler
i skolens mere eller mindre officielle
bygningsværk. Og samtidig er det
blevet svært at argumentere imod
en sådan hverdags- og fritidsgørelse
af vigtige sider af skolens liv. Normer og værdier er til diskussion hele
tiden, bl.a. i skolekulturen, som også
er underkastet forestillingen om tingenes formbarhed og den enkeltes
valgmuligheder. Konsekvensen er,
at skolens aura, dvs. dens evne til at
betyde noget i kraft af sin anderledeshed i forhold til hverdagskulturen, eroderer bort.
I et kritisk perspektiv kan man

pege på såvel positive som problematiske sider af denne udvikling.
Det gode er i et emancipatorisk perspektiv, at nogle af de tvangsformer,
som prægede ’den sorte skole’, er
forsvundet. Tænk fx på tidligere tiders lidt stive baller med piger i kjoler og drenge med slips og butterfly.
Det problematiske er, at skolen har
fået sværere ved at legitimere sin
anderledeshed og dermed måske
også sit eget rationale i forhold til
hverdagskulturen. Det er simpelthen blevet sværere at argumentere
for, at skolen er et særligt sted, der
kræver et særligt rollerepertoire – fx
i forhold til fx rusmidler.
Det var min tese, at skolens aftraditionalisering måske netop i et
land som Danmark har haft særlig
gunstige vilkår.
Surveyundersøgelsen
Den kvantitative del af mit forskningsprojekt bestod i en surveyundersøgelse, som involverede 1.665
elever og blev gennemført på fire
gymnasier. Med denne ville jeg bl.a.
undersøge rusmiddelvaner (fx hverdagens inddragelse i rusmiddelforbruget) samt forbrugsstørrelser og
-normer blandt elever, ikke mindst
på områder, som havde at gøre
med miljøet på og omkring skolen.
Herudover ville jeg undersøge, om
gymnasieelevernes rusmiddelforbrug har konsekvenser for deres
læringsparathed. Dette ønskede jeg
bl.a. at undersøge på skoleniveau for
at se, om der var forskelle fra skole
til skole, og hvilke faktorer der i givet
fald kunne forklare disse forskelle.
Undersøgelsen viser, at gymnasieeleverne, hvis man tager de fire
skoler samlet, har et alkoholforbrug,
som nogenlunde svarer til forbruget
inden for årgangen som helhed. Således rapporterer 25% af drengene
og 10% af pigerne, at de i seneste
uge drak mere end henholdsvis 21
genstande og 14 genstande. Det viser sig også, at gymnasieelevernes
hashforbrug på de fire skoler samlet set er markant større end for
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aldersgruppen generelt. Også her
er forbruget markant større blandt
drenge end blandt piger. Hvad angår elevernes bekymringsgrader
viser undersøgelsen, at 64% af pigerne og 44% af drengene mener,
at der er grund til at være bekymret
over unges rusmiddelkultur.
Ovenstående tal viser to ting. På
den ene side viser de, at de to køn
historisk set har nærmet sig hinanden både i forhold til forbrugsmønstre og normer. Piger tager i stort
tal del i fest- og beruselseskulturen.
Men der er fortsat signifikante forskelle mellem de to køn, hvilket tyder på, at piger generelt har et mere
kontrolleret forhold til rusmidler
end drenge.
Hvad angår spørgsmålet om relationen mellem skole og rusmidler
– altså de informelle socialformers
indtog i forhold til læringsparathed
og skolekultur – søgte jeg svar på
flere typer af spørgsmål. Det ene angik spørgsmålet om, hvorvidt beruselse har konsekvenser for elevernes
læringsparathed. Her viste det sig,
at et flertal ikke havde den slags
erfaringer, men at et stort mindretal på næsten 30% af eleverne
på de fire gymnasier inden for den

seneste måned én gang eller flere
havde oplevet nedsat indlæringsevne om mandagen efter rusmiddelindtagelse i weekenden. Min undersøgelse på skolerne viste også, at
13% af drengene og 8% af pigerne
inden for den seneste måned havde
oplevet at have tømmermænd om
fredagen efter rusmiddelindtagelse
om torsdagen. Et tredje spørgsmål
handlede om, hvorvidt eleverne
havde erfaringer med at drikke øl
i skoletiden uden for skolen. Her
svarede 20% af drengene og 10% af
pigerne, at de inden for den seneste
måned havde gjort det en eller flere
gange.
Analysen af forskelle på rusmiddelforbrug fra skole til skole viser,
at skolens beliggenhed i forhold til
urbanisering på nogle områder synes at spille en vis rolle. Specielt
elevernes erfaring med og holdning
til torsdagsbyture er her markant.
I de store byer er der flere muligheder for at gå i byen torsdag aften
end i provinsbyen og på landet, og
det giver sig klare udslag i forhold
til forbrugsmønstre om torsdagen.
Sammenligner man Landgymnasiet
med Forstadsgymnasiet, er det også
tydeligt, at ikke bare forbruget, men

også normer i forhold til skolekulturen er markant forskellige. Eleverne på Forstadsgymnasiet hælder
i forhold til normer omkring byture
mere til den holdning, at det er i orden at drikke torsdag aften, hvilket
tyder på, at en tilgang, som orienterer sig mod individets rettigheder,
er mere udbredt i de store byer end
i den mindre by – hvilket muligvis
kan have noget at gøre med nattelivsøkonomien omkring diskoteker,
cafeer osv. i forskellige områder af
landet. Der kan altså spores nogle
værdimæssige forskelle, som ikke
skal overdrives, men som dog har
en vis betydning for kulturgeografisk definerede former for elev-habitus. Det viser sig også, at der på
de skoler, hvor der ikke drikkes
alkohol i forbindelse med arrangementer på hverdage og ikke er
fredagscafeer, hvor øldrikning kan
indgå som et meget vigtigt indslag
i det sociale samvær, eksisterer et
mere afdæmpet forbrugsmønster
blandt eleverne, fx i forhold til at
drikke i skoletiden og i forhold til
hash - end på skoler med mere liberale normer.
Min undersøgelse understøtter
således en antagelse om, at skolens
Stof 8

15

politik på området faktisk synes at
have konsekvenser for elevernes
forbrugsmønster. Eller også er det
sådan, at elever med særlige livsstilspræferencer søger bestemte skoler,
således at der ad åre opstår forskellige typer af elevkultur – som spejler
den organisationskultur, der eksisterer blandt lærere og ledere.
Interviewundersøgelsen
Jeg lavede i forbindelse med min
undersøgelse en række interview
med gymnasieelever med henblik på
at få en viden om, på hvilke måder
rusmidler og identitetsprocesser er
sammenvævet i et livsverdensorienteret perspektiv, dvs. set gennem de
unges egen optik.
Elever fortæller om, at de i forbindelse med fester oplever en nærhed og en intimitet, som giver værdifulde oplevelser. Dette synes at
bekræfte den Ziehe-inspirerede tese
om, at festen og beruselsen muliggør subjektiverende identitetsstrategier, der knytter sig til behovet
for at eksponere følelser og opleve
’varme’ relationer. Andre elever taler om fest- og beruselseskulturen
som et univers, hvor de vante roller for en stund er blødt op, og hvor
kreative individuelle strategier i det
socialpsykologiske spil derfor bliver
mulige. I dette felt kan man eksperimentere med andre roller og arbejde med anerkendelsesstrategier
med henblik på at erhverve en ny
placering i gruppen.
I analysen af et længere interview
med en gruppe gymnasieelever, som
jeg kalder drengene fra Parken – en
gruppe drenge, som ofte går hen på
en græsplæne i nærheden af skolen
for at drikke øl – viser jeg, at alkohol for nogle elever kan være med
til at skabe en særlig subkulturel
identitet, som ikke blot peger indad
mod bestemte gruppenormer, men
også udad mod elev- og skolekulturen. Med deres brug af alkohol som
forskelsmarkør forholder drengene
sig tydeligvis meget kritisk til autoriteter, og for dem er alkohol på
16
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potenserende vis forbundet med
erhvervelse af en symbolsk kapital,
som forbinder sig med maskulinitet og en rå stil, som fx kommer til
udtryk, når de - også når vejret er
dårligt - drikker deres onsdagsøl i
Parken. Drengenes subkultur med
dens særlige identitetsforædlingsprocesser er langtfra fjendtlig i forhold til andre elevgrupper, men har
flydende grænser til andre grupper,
hvilket sandsynligvis gør det individuelle råderum i forhold til gruppetilhørsforhold stort.
Med fare for at drage forhastede
konklusioner på baggrund af et beskedent datamateriale kan det konstateres, at subjektiveringsstrategier
primært bruges af piger, mens potenseringsstrategier først og fremmest formuleres af drenge. Disse
forskelle kan i øvrigt være med til at
forklare de store forskelle på pigers
og drenges rusmiddelvaner og i nogen grad også -normer, som kommer tydeligt frem i surveyanalysen.
Undersøgelsens konklusioner
Det kan konkluderes, at forholdet
mellem de forskellige grupper af
gymnasieelever er præget af en vis
tolerance over for individuelle stra-

tegier, men med en stærk toning
hen imod det miljø, hvor beruselse
er almindelig og accepteret. På den
ene side synes der i skolemiljøet at
være en vis tolerance over for unge
med mange forskellige tilgange til
rusmidler og fest, på den anden side
er det tydeligt, at de elever, der ikke
drikker eller ikke drikker så meget,
er dem, som er i størst fare for at
blive marginaliserede i forhold til festerne og det sociale samvær. Omvendt betragtes det at drikke sig beruset som en del af kulturen og som
en adgangsbillet, hvis man vil være
en del af den dominerende kultur.
I forlængelse af sådanne konstateringer kan man sige, at der synes at
være nogle meget stærke integrationsmekanismer og udstødelsesmekanismer forbundet med gymnasieelevernes festkultur.
Hvad angår elevernes antagelser
om skolernes voksenkultur, dvs.
lærere og ledere, er billedet broget, men der kan grundlæggende
skelnes mellem to positioner. Den
ene position repræsenteres i mine
interview af drenge, for hvem identitetsprocesser forbundet med alkoholindtagelse spiller en vis rolle.
De forholder sig til ledere og læ-

rere, der i deres øjne har forsonet
sig med den måde, unge nu engang
er unge på. Drengene har etableret
et kompromis mellem deres uformelle kultur og undervisningskulturen, og i deres optik har specielt
skolens ledelse rationelt indset, at
dette kompromis er tåleligt, ikke
mindst fordi skolen selv har interesse i at holde på eleverne. Drengene forholder sig således til, hvad
der i deres argumentation fremstår
som lærernes og ledernes kalkulerede strategi. Andre elever, i mine
interview repræsenteret ved piger,
fremstiller skolens ledelse og lærere
som lidt naive og godtroende væsener, der ikke blander sig i det ungdomsliv, som udfoldes i skolernes
elevmiljø, og som derfor heller ikke
får øje på de problematiske sider af
dette. Disse elever etablerer en diskurs, som forholder sig til lærernes
og ledernes blinde plet.
Interventions- og aktionsforskning
Jeg ønskede som sagt ikke blot at
forklare og forstå, men også gennem
aktions- og interventionsforskning
at undersøge mulige forandringsstrategier i forhold til problemstillingen.
Aktionsforskning kan defineres
som en form for socialforskning,
der udføres af en gruppe, som inkluderer en professionel aktionsforsker og medlemmer af en organisation eller et fællesskab med det
formål at undersøge og eventuelt
løse problemer eller blot forbedre
en i forvejen velfungerende kultur.
I og med at aktionsforskning i udpræget grad handler om refleksive
processer, som gør praktikere og
forsker i stand til at undersøge tilstande og få ideer til forandringer,
er der tale om en variant af den kvalitative forskning, som lægger vægt
på holdninger og processer, altså på
aktørsiden. Jeg forsøger at definere
min egen forskningsposition som
konstruktiv-pragmatisk, inspireret
af Jürgen Habermas’ teori og vision
om den kommunikative handlen.

Denne teori bygger på ideen om,
at mennesker i kraft af samtale og
dialog kan nå frem til beslutninger,
som er funderet i en viden, som ikke
havde eksisteret, hvis samtalen og
dialogen havde været fraværende.
På baggrund af sådanne overvejelser blev dialogiske rum eller
refleksive arenaer derfor et helt
centralt element i interventionsprogrammet. Eleverne skulle klassevis
diskutere de problemstillinger, der
måtte eksistere i forhold til temaet
skole og rusmidler, og lærere og
ledere skulle diskutere deres erfaringer og rolle i såkaldt sokratiske
dialoggrupper. Materialet fra de
refleksive arenaer skulle efterfølgende bruges i den videre proces
frem mod formuleringen af en erfaringsfunderet
rusmiddelpolitik
med baggrund i demokratiske dannelsesprocesser.
Erfaringer og holdninger
Når lærere og elever diskuterer rusmiddelproblematikken i forhold til
skolen, dukker der en række temaer
op. De gennemgående temaer er:
fester (fx udskænkning til meget
fulde elever og forfester), caféeftermiddage eller –aftener om fredagen
eller på hverdage (hvilket ’koncept’
– hyggecafé eller værtshus?), studieture og andre ekskursioner (hvor
heftig er det rimeligt, at aftenens
og nattens udskejelser er i forhold
til at være frisk i dagstimerne?),
klasserumskulturen i den enkelte
klasse (fx spørgsmålet om, hvilke
grupper der sætter dagsordenen for
samværsformer), uformelle arrangementer (fx idrætsarrangementer
og skovture), hvor der indimellem
kan konstateres uklare grænseflader
mellem skoleaktivitet og fritidsaktivitet – og dermed om man kan
drikke alkohol, som man vil.
På baggrund af diskussionerne
om værdier og normer i forhold til
rusmidler i en skolekontekst, har
jeg kunnet konstatere, at der både
blandt elever og lærere eksisterer
såvel modstand mod som interesse

for at gå ind i diskussioner om kulturforandringer i forhold til elevernes rusmiddelforbrug i skolemiljøet.
Elevmodstand mod forandringer
hænger sammen med to reaktioner.
For det første er forestillingen om
autonomi og individets eget ansvar
udbredt blandt gymnasieelever. For
stramme regler opfattes som rigoristiske og derfor ikke ønskværdige.
For det andet eksisterer der – hvilket også var pointen i de kvalitative
interview - mange positive erfaringer i forhold til fest- og beruselseskulturen hos moderne gymnasieelever, og mange af dem føler ikke, at
de har interesse i at medvirke til at
skabe et miljø, der begrænser deres
mulighed for at have det sjovt.
Interessen i at ændre på tingene
er funderet i følgende synspunkter:
For det første er der elever, som
mener, at man godt kan forlange,
at unge kan sondre mellem skole
og fritid – og at denne sondring i
nogle af skolens elevmiljøer ikke respekteres. Der er altså elever, som
udfordrer den udbredte forestilling
om, at tillid i sig selv skaber rimelige omgangsformer. For det andet er der elever, som formulerer
en længsel efter andre sociale omgangsformer, fx i forbindelse med
fredagscafeer, end de omgangsformer, der har med beruselse at gøre,
og som derfor forholder sig mere
positivt til forsøg på at skabe andre former for samvær. Det gælder
både elever, som er utilfredse med
den kultur, de selv deltager i, og
elever, som simpelthen holder sig
væk fra denne kultur, fordi de ikke
deler normer med de kammerater,
der drikker meget.
Hvad angår lærerne, viste en analyse af mine data, at der kan skelnes
mellem fire positioner i lærer- og
ledelsesgruppen i relation til temaerne ansvar og problemomfang. Jeg
skelner mellem følgende fire positioner: den afvisende, den bekymrede, den pragmatiske og den resignerende. Den afvisende position
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indtages af de lærere, som hverken
mener, at der er et problem, eller
at skolen har noget specielt ansvar
i forhold til unges rusmiddelkultur.
De lærere, som indtager den bekymrede position, er af den opfattelse, at de unges rusmiddelkultur
i miljøet på og omkring skolen er
et stort problem og giver skolen et
stort ansvar. Den pragmatiske position indtages af de lærere, som
mener, at hele problemstillingen
kan koges ned til at omhandle en
mindre gruppe drenge, og dem kan
man måske forholde sig konkret til.
De lærere, som indtager den resignerende position, mener ligesom
de bekymrede, at elevernes fest- og
rusmiddelkultur sætter sit tydelige
præg på skolekulturen.
I flere af lærergrupperne blev det
tydeligt, at diskussionen om elever
og rusmidler i en skolesammenhæng rejste mange ambivalenser.
På den ene side udtrykte mange
lærere et ønske om at åbne skolens
døre for den ungdomskultur, der
nu engang eksisterer i Danmark
(dette er typisk begrundelsen for
at have caféeftermiddage). På den
anden side var der også lærere, som
udtrykte erfaringer med, at de ikke
ønskede at tage del i de aktiviteter
på skolen, hvor de i embedes medfør er tvunget til at ’være samme
med fulde elever’, som det formuleres af en lærer.
Gymnasiets lærergruppe har
fortsat en meget stor gruppe af lærere, som tilhører generationen, der
i folkemunde kaldes ’68-generationen’, og flere lærere forsøgte at
forstå gymnasiets ambivalenser og
dilemmaer i et kollektivt, selvanalytisk perspektiv. Pointen var, at for
lærere, der tilhører en generation,
som er vokset op med et frigørende
perspektiv på fjernelsen af den forbuds- og regelkultur, der prægedes
skolen langt op i 1960’erne, er der
et stort ubehag forbundet med at
se sig selv i rollen som forvaltere
af en skoleorganisation, som sætter grænser, forbyder på ’puritansk
18
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vis’ og knytter sanktioner til forbud.
Det er simpelthen identitetsudfordrende og ambivalensskabende på
den ene side at have dannet sig sine
værdier i en tid, hvor man brød op
fra forældregenerationens regelkultur, og på den anden side nu befinde sig i rollen som den voksne, der
skal sætte grænser for eleverne. Det
fremgik imidlertid også med tydelighed af lærerdiskussionerne, at en
del lærere fandt det nødvendigt at
udtænke nye strategier og dermed
blande sig mere i, hvordan nye elever socialiseres af ældre elever, når
de begynder på en skole.
Et interessant resultat af diskussionerne i elev- og lærergrupperne
var altså, at stereotypen om, at unge
tænker på én måde og voksne på en
anden kraftigt må modificeres. Det
forholder sig snarere sådan, at både
elev- og lærergruppen på skoler er
præget af forskellighed – og at der
faktisk er nogle interessante symmetrier mellem grupper af elever og
grupper af lærere - altså bekymrede
elever og lærere, pragmatiske elever
og lærere, afvisende elever og lærere
osv.

Skoleforskelle
Der fremstår nogle generelle mønstre i læreres og elevers diskurser og
erfaringer, men det er også tydeligt,
at de mekanismer, som parterne taler om, kan være meget skolespecifikke, hvilket gør, at en egentlig forståelse af elev- og lærerkulturen må
ned på den enkelte skoles mikroniveau for at blive rigtig interessant.
På Forstadsgymnasiet var det
helt klart Parken - plænen tæt på
skolen – som dels blev brugt af store
dele af skolens elever om fredagen
og derudover af grupper af elever
i løbet af ugen, bl.a. i skoletiden.
Der eksisterede altså et elevmiljø
i grænselandet mellem fritidskultur og skolekultur, som var klart
forbundet med alkoholindtagelse i
forskellige grader og på forskellige
tidspunkter. Både blandt lærere, ledere og elever kunne jeg iagttage forskellige tilgange til fænomenet. For
mange elever var Parken forbundet
med noget rart og godt, mens den
for andre var et fænomen, som man
så med undren på – specielt der,
hvor Parken blev knyttet til alkoholindtagelse i skoletiden. Blandt

lærerne så man med forskellige
grader af accept, ambivalens og
problembevidsthed på fænomenet.
Diskussioner og interview viste,
at der var nogle forbindelseslinjer
mellem Parken og en række andre
fænomener i skolens liv – bl.a. fester og aktiviteter uden for huset hvor specielt lærerne oplevede, at
en mere hård drikkekultur havde
vundet indpas blandt en del elever.
Blandt andet skolens rektor talte
imidlertid også om, at der knyttede
sig meget ambivalens til Park-fænomenet, for eleverne var glade for
den, og den var klart med til at give
skolen sit gode rygte blandt elever.
Resultatet var, at nogle af de elever,
som brugte Parken meget, også i
skoletiden, faktisk mente, at skolens
ledelse accepterede, at de havde

men med, at øl er mere kulturelt accepteret end hash.
Hen imod en rusmiddelpolitik
Et vigtigt mål for interventionen
var formuleringen af en rusmiddelpolitik på skolerne med baggrund
i den institutionelle refleksion og
de erfaringer og holdninger, som
her kom frem. Mine overvejelser
om, hvad en rusmiddelpolitik er,
bragte mig ind i overvejelser om,
at en sådan kan formuleres på flere
niveauer, som kan udfoldes hver for
sig eller i kombinationer. Jeg blev
i den forbindelse inspireret af den
danske sociolog Niels Mortensens
skelnen mellem tre forskellige former for normer og normformuleringer, nemlig konventionaliteten,
hvor den sociale adfærd følger klart
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den drikkekultur, som de nu havde
– for hvis ikke de fik lov til det, ville
de ikke være elever på skolen.
På Landgymnasiet eksisterede
der ikke en institution som Parken,
men til gengæld dukkede der en
problemstilling op, som handlede
om en gruppe drenge med et hashforbrug. Dette subkulturelle miljø
var klart mere skjult end Parkkulturen på Forstadsgymnasiet
– hvilket sandsynligvis hænger sam-

definerede kollektive adfærdsregler, fakticismen, hvor der ikke henvises til rigtigt og forkert, men til
det ’blot eksisterende’ eller faktiske
- og refleksiviteten, hvor konventionens karakter af indiskutable
regler udfordres. Jeg udfærdigede
et arbejdspapir til skolerne, hvor jeg
tog udgangspunkt i Mortensens tre
normreguleringsprincipper og operationaliserede dem, så de kunne
fungere som et slags oplæg til, hvil-

ke knapper man kan dreje på, når
man skal formulere en rusmiddelpolitik. Herefter gik arbejdsgrupperne på de to skoler i gang med at
udforme en rusmiddelpolitik, som
efter høringsrunder i elevråd og
pædagogisk råd blev vedtaget.
På Landgymnasiet syntes en
del lærere ikke, at der var brug for
egentlige forandringer, eller også
syntes de ikke, at kræfterne var til at
arbejde med emnet. Derimod engagerede eleverne sig mere i diskussioner om at skabe noget nyt, bl.a.
fordi der var mange elever, som faktisk syntes, at der var problemer på
skolen, som de gerne ville gøre noget ved, fx i forbindelse med fredagscafeerne og et særligt hashmiljø.
Det skal også nævnes, at magten – i
hvert fald som jeg har set den – var
sådan distribueret på skolen, at
skolens markante og respekterede
rektor og en gruppe lærere faktisk
var indstillet på, at der skulle ske
noget og derfor navigerede mellem
en interesse i at fastholde alle parters opbakning om projektet og en
interesse i, at projektet faktisk kom
til at gøre en forskel. Samtidig var de
lærere og ledere, der indgik i projektet, optaget af at bevare skolens tradition for dialog og demokrati, og
derfor lagde de meget stor vægt på
elevinddragelse, helt i overensstemmelse med den refleksive normregulerings idealer, kunne man sige.
Resultatet af disse forhold var, at
eleverne fik en meget stor bane at
spille på i forhold til udformningen
af rusmiddelpolitikken.
På Forstadsgymnasiet udviklede
tingene sig anderledes. Her var en
gruppe af det, jeg tidligere har kaldt
bekymrede og pragmatisk orienterede lærere indstillet på at benytte
lejligheden til at få formuleret en
politik, som gjorde noget ved nogle konkrete og synlige problemer i
skolekulturen, ikke mindst i miljøet
omkring Parken, som jeg tidligere
har været inde på. Når eleverne
på Forstadsgymnasiet havde en vis
skepsis over for projektet, skal det
Stof 8
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sandsynligvis ses på samme baggrund. De fleste elever på Forstadsgymnasiet var glade for Parken, som
spillede en stor rolle i den uformelle
elevkultur, specielt i sommermånederne. Det begyndte lærere og
elever så at diskutere, og resultatet
blev en rusmiddelpolitik, som er
meget klar og bevidst forholder sig
til nogle af de kulturer, som kan siges at have været et problem, ikke
mindst Parken.
Forstadsgymnasiets rusmiddelpolitik blev mere regelorienteret
end Landgymnasiets – eller som
Niels Mortensen ville udtrykke det:
den indeholdt flere konventionalistiske end refleksive norm-formuleringer. Man kan herefter spørge og det gør jeg også i afhandlingen om Forstadsgymnasiets politik så er
mere ’gammeldags’ end Landgymnasiets? Det kan man kun sige, hvis
man tror på, at den refleksivitetsorienterede normregulering er den
mest adækvate i senmoderniteten.
Jeg diskuterer imidlertid dette synspunkt kritisk, for jeg er - ligesom
i øvrigt Niels Mortensen - ikke
sikker på, at det synspunkt holder
– simpelthen fordi refleksiviteten
som dominerende norm måske kan
komme til at overbelaste individet
og skabe forstyrrelser både på det
individuelle og det sociale niveau.
Det hænger i et socialiseringsperspektiv sammen med, at fraværet
af normer på det synlige niveau
meget vel kan medføre, at magten
og afmagten buldrer derudaf på
kulturens mere usynlige niveauer.
Måske er der snarere tale om et
senmoderne opgør med det, man
kan kalde den informelle magt, der
lå i de socialisationsmekanismer,
som Park-kulturen fremmede, og
som på en række niveauer skabte
afmagt, fx i forhold til elever, som
’sumpede’ for meget.
Jeg kalder forsøgsvis Forstadsgymnasiets nye politik for nykonventionalistisk. I den nykonventionalistiske tilgang formuleres normer, værdier og sanktioner, men
20
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der gives også rum for dialog og
refleksion, således at normerne kan
justeres og udvikles. Det bliver så
op til kulturens refleksive individer
at levere gode argumenter for andre
tilgange til problemstillingen. Men
i og med at der er normer og regler at spille bold op ad, bliver det
rationale, der styrer diskussionerne,
synligt. Det er måske i et sådant
perspektiv, at man i årene fremover
kan indhøste positive erfaringer
med at skabe institutionel refleksion på ungdomsuddannelserne, som
på én gang har en dannelsesfunktion og et præventivt sigte.
Perspektiver
Der er både svært og vigtigt at arbejde med rusmiddeltemaet inden
for ungdomsuddannelserne. Det

er svært, fordi gymnasieelever er
næsten-voksne mennesker, som
ikke vil behandles som børn, der
skal belæres med løftede pegefingre, og fordi den gymnasiale organisationskultur ikke traditionelt
har været gearet til at tage den slags
problemstillinger op. Spørgsmålet
om, hvordan gymnasiet forholder
sig til elevernes rusmiddelkultur er
til gengæld også vigtigt, fordi det
netop er i de år, hvor unge befinder
sig på ungdomsuddannelserne, at
deres rusmiddelvaner grundlægges
og stabiliseres, ikke mindst fordi
de spejler sig i gruppen af jævnaldrende i miljøet på og omkring
skolen. Meget tyder på, at nogle
unge i skolemiljøet socialiseres til
en livsstil, som får negative konsekvenser for både deres skolegang

STEEN BECK
LEKTOR I ALMEN PÆDAGOGIK OG UNGDOMSKULTUR
VED INST. FOR FILOSOFI, PÆDAGOGIK
& RELIGIONSSTUDIER, SYDDANSK UNIVERSITET

og senere livschancer. Skolen er et
af de steder, hvor voksenkulturen
signalerer normer og værdier til
elever, og hvor elever får mulighed
for at danne sig normer, som gør
dem i stand til at gebærde sig i det
det moderne risikosamfund, hvor
individet pålægges mere og mere
ansvar for sin egen skæbne.
I relation til diskussionen om risikokultur vil jeg forsigtigt fremføre
den argumentation, at skolen er et
af de steder, hvor unge kan aflastes
i forhold til at tage (for mange) beslutninger om valg af livsstil, fordi
skolen i sig selv udgør en beskyttende zone i forhold hertil. Dette må
efter min mening være udgangspunktet for en rusmiddelpolitik på
skoler: Elever skal – for nu at tage
et eksempel, som har vist sig ikke at

være helt irrelevant i forhold til min
undersøgelse – ikke have mulighed
for at vælge, om de vil drikke øl i
skoletiden eller ej. Det skal de ikke,
fordi de i skoletiden skal være friske og i stand til at modtage undervisning. Og sådan kan man spørge
omkring i diverse kroge af en skoles
kultur med henblik på at finde ud
af, om skoler giver elever mulighed
for at vælge noget, som de ikke burde have haft mulighed for at vælge,
fordi den kultur, de skulle socialiseres til, så at sige skulle have valgt
for dem.
Det er imidlertid også tydeligt, at
vi befinder os på et bestemt punkt
i historien, hvor konsekvenserne af
den kulturelle frisættelse og informaliseringen af socialformerne er
en realitet på mange af livets områder, også i skolekulturen. Derfor
bliver spørgsmålet om, hvordan
man institutionelt kan arbejde med
rusmiddeltemaet, ikke mindst i de
sammenhænge hvor skolen er involveret, vigtigt. Det pædagogiske
eksperiment, som er præsenteret i
denne artikel, viser, at det kan lade
sig gøre at udvikle dannelsesprocesser på senmodernitetens præmisser,
som har retning mod det fælles rationale. Der er ingen tvivl om, at vejen hertil ikke er hverken lige eller
uden bump, for i vores nutidige
kultur er individets ret til at mene
og gøre, hvad det vil, en vigtig medspiller i fælles diskussioner, som
både på lærer- og elevside udspiller
sig som debatter om rettigheder og
pligter. Det er vigtige diskussioner,
som således kommer til syne, og
meningerne er mange, og det er
dilemmaerne også. Det afgørende
er imidlertid ikke blot, at mennesker er forskellige og kæmper for
deres individuelle ’rettigheder’, men
også, at de er i stand til at lytte til
hinanden, blive klogere, finde ud af
noget sammen. Det gjorde lærere,
ledere og elever på de to skoler – og
i den forstand forekommer resultatet af interventionsforskningen mig
at være opløftende.

I forlængelse af det oprindelige
projekt har jeg via bevillinger fra
Sundhedsstyrelsen fået lejlighed til
at arrangere kurser for lærere og
studievejledere, hvor erfaringer fra
forskningsprojektet bruges, og jeg
selv fungerer som konsulent. Endvidere har jeg sammen med Stine
Reesen udgivet antologien Rundt
om Rusen, som er henvendt til
gymnasieelever i en undervisningsmæssig sammenhæng, og som berører temaet unge og rusmidler i et
sociologisk, kulturhistorisk og biologisk perspektiv. Jeg opfatter disse
aktiviteter som integrerede aspekter af min aktionsforskning, som
jeg håber i de næste år vil afsætte
endnu flere ideer til, hvordan man
kan arbejde med rusmiddeltemaet
på ungdomsuddannelserne.
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sundhedsstyrelsen

’Om hash og unge’
– Sundhedsstyrelsens nye skolemateriale skal sætte hash på dagsordenen på forældremøder
Når unge forlader 9. klasse, har omkring 30% af drengene og 20% af
pigerne prøvet hash, som dermed er
langt mere udbredt end diverse andre illegale stoffer. Med et nyt materiale om hash prøver Sundhedsstyrelsen at give elever, forældre og
lærere information, så de har et godt
grundlag for at snakke med hinanden om hash – i håb om, at det kan
mindske brugen.
Da materialet blev testet inden
udgivelsen, undrede flere forældre
sig over, hvorfor materialet satte
fokus på hash. Forældrene mente,
at ecstasy og kokain måtte være
mere udbredt blandt de unge. De
nye pjecer m.m. har derfor også
til formål at skærpe fokus på hash
som indgangsstof og understrege,

at hash er langt det mest anvendte
stof blandt de unge, når de eksperimenterer med illegale stoffer.
Sundhedsstyrelsen håber, at materialet kan være en øjenåbner og
være med til at give mere viden om
hash, stoffets risici og udbredelse
og aflive nogle af de mere sejlivede
misforståelser og myter om hash.
Materialet ’Om hash og unge’ indeholder bl.a. en forældrepjece med
6 råd til forældre om unge og hash
samt en tipskupon ’Test din viden
om hash’ til både elever og forældre. Tipskuponen tager fat på nogle
myter og fejlforestillinger om hash
som fx: ’De fleste unge ryger hash’
og: ’Hvis forældrene blander sig, ryger de unge bare endnu mere hash’.
Svaret på det første er, at det er un-

der 10 pct., der ryger hash jævnligt.
Svaret på det andet, at unge, der
ryger hash, oftest kommer fra hjem,
hvor forældrene ikke blander sig.
Formålet med forældremødematerialet er at sætte hash på dagsordenen i forhold til forældregruppen og samtidig give læreren gode
idéer til, hvordan der kan arbejdes
med emnet i klassen.
I 8.kl. er hash stadig ikke et udbredt fænomen. Derfor er der gode
chancer for, at et samarbejde mellem skole og forældre har en forebyggende effekt.
Yderligere oplysninger:
Projektleder i Sundhedsstyrelsen,
Malene Størup.
Tlf.: 7222 7753. Mail: mja@sst.dk

Kampen mod narko
I regeringens handlingsplan ’Kampen mod Narko’fra 2003, står: ’Regeringen vil via Sundhedsstyrelsen støtte den kommunale og amtslige
indsats gennem en intensivering af den løbende udvikling og formidling af basisinformation, herunder egnet informations- og undervisningsmateriale, såvel til unge og deres forældre som til de professionelle formidlere i amter og kommuner’.
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Forældrenes viden og holdninger er vigtige
Sundhedsstyrelsens hash-materiale er udarbejdet i forbindelse med det 3-årige
modelkommuneprojekt ’Narkoen ud af byen’, hvor en central opgave for Sundhedsstyrelsen har været at understøtte de 14 modelkommuners arbejde med narkotikaforebyggelse. En vigtig del af indsatsen i modelkommunerne er at arbejde hen mod at
reducere de unges alkoholdebut og undgå eksperimenter med stoffer. Læs mere om
projektet på www.sst.dk/nub
- hvor der også findes materiale om andre forebyggelsesområder.

Materialet ’Om hash og unge’
indeholder:
1 stk. cd-rom med bl.a. billedshow og
kopiark
1 stk. lærervejledning ’Om hash for lærere’
25 stk. pjecer ’Om hash for forældre’
25 stk. foldere ’Test din viden om hash’
1 stk. ’Hash-samtalen’, hvori læreren kan
læse yderligere om hash.
Materialet ’Om hash og unge’ er sendt ud
til alle landets 8. klasser i 2006.
Det kan rekvireres for 58 kr. + moms,
porto og ekspeditionsgebyr hos Komiteen
for Sundhedsoplysning via hjemmesiden
www.sundhedsoplysning.dk.

Narkotikaforebyggelse i grundskolen – hvordan?
Der findes ikke læseplan eller pensum for rusmiddelforebyggelse i folkeskolen. Undervisning om tobak, alkohol og illegale rusmidler indgår – blandt mange andre emner – i det
obligatoriske emne ’Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’. Det er op
til den enkelte lærer at vurdere, hvornår det er relevant at sætte de forskellige rusmidler
på dagsordenen, og her er det vigtigt, at de forskellige rusmidler ikke introduceres, før
de unge kan forholde sig til dem. Typisk er det tobak i 6. klasse, alkohol i 6. - 7. klasse og
hash og andre stoffer i 8. - 9.klasse. Det er relevant at tage hash op til diskussion i klassen, når der er bekymring blandt forældrene om hash, og/eller når lærere eller forældre
skønner, at hash er aktuelt for de unge.
Materialet ’Om hash og unge’ følger op på de anbefalinger, der skitseres i ’Vejledning
for modelkommunerne i ’Narkoen ud af byen’’. Nogle af de centrale anbefalinger er, at
alkohol- og narkotikaforebyggelsen skal prioriteres i grundskolen, og at arbejdet med
rusmiddelpolitik, undervisning og inddragelse af forældre er centralt i arbejdet med
norm- og holdningspåvirkning hos de unge. Nogle af principperne for god forebyggelse,
som beskrives i vejledningen, er bl.a.:
•
Integrer indsatsen i allerede eksisterende rammer som fx skolen
•
Vær faglig/ saglig – forebyggelsesarbejdet bør bygge på faglig viden
•
Opøv kompetencer som fx kommunikation og evne til at modstå gruppepres
•
Interaktion med målgruppen - fx inddragelse af unge i dialog og rollespil
•
Involvering af familien fx ved afholdelse af forældremøder

I 2005 udsendte Sundhedsstyrelsen oplysningsmaterialet ’Børn, unge og alkohol’ til
samtlige 6.-7. klasser i Danmark. Hashmaterialet kan med fordel bruges i forlængelse af dette materiale. Se mere under
’Sundhed A-Å’ på www.sst.dk/nub
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nyt fra crf
Behandling af unge med misbrugsproblemer
Unge under 18 år 			
med behandlingsbehov

Af Leif Vind & Katrine Finke
Center for Rusmiddelforskning,		
Aarhus Universitet. 2006.
Rapporten er på 94 sider 			
og kan rekvireres hos CRF.
Danske unge har sat en række europarekorder i forhold til brug af rusmidler, hvilket de seneste år har øget opmærksomheden på de unge - mediemæssigt, politisk og indsatsmæssigt. Politisk har det
senest medført en behandlingsgaranti for
unge misbrugere under 18 år, samt at aldersgrænsen for at købe alkohol og tobak
er blevet hævet fra 15 til 16 år.
Behandlingsgarantien fra 2005, betød, at man i næsten alle amter oprettede
små, særligt tilpassede ambulante behandlingstilbud til de helt unge med misbrugsproblemer. Kun i nogle få amter samt i de
største kommuner havde man i forvejen et
ambulant tilbud til denne målgruppe. De
øvrige steder i landet var unge med misbrugsproblemer henvist til lettere rådgivningstilbud eller døgnanbringelse.
I de fleste amter har man således inden for de seneste 1-3 år opbygget en helt
ny behandlingsgren med særlige faglige
kompetencer i forhold til den nye målgruppe. Amterne blev nedlagt ved overgangen til 2007, og de nyetablerede behandlingstilbud til de unge blev i mange
tilfælde opløst, nedbrudt i endnu mindre
kommunale enheder eller på andre måder omstruktureret.
Center for Rusmiddelforskning kortlagde i 2006 de ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år med henblik på
at gøre status over udviklingen af de nye
tilbud, før struktur- og opgavereformen
igen ændrede billedet [1].
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Der findes i Danmark ikke sikre opgørelser over, hvor mange unge under 18 år der
har problemer med misbrug af alkohol eller narkotiske stoffer. VFC Socialt Udsatte
kortlagde i 2005 omfanget af unge med
misbrugsproblemer ved at spørge landets
kommuner om deres kendskab til omfanget [2]. Denne metode viste sig usikker,
idet mange kommuner ikke besvarede
spørgsmålet – en del fordi de ikke turde
estimere omfanget og hele 60 kommuner
fordi de slet ikke havde kendskab til eksistensen af en sådan målgruppe.
I blandt andet USA og Tyskland har man
foretaget egentlige udbredelsesundersøgelser [3, 4], hvor man ved hjælp af det
amerikanske diagnosesystem har afgjort,
om et meget stort antal interviewpersoner havde et misbrug af eller et afhængighedsforhold til alkohol. Hvis man med de
nødvendige forbehold overfører de amerikanske og tyske beregninger til danske
forhold, betyder det, at der i Danmark findes ca. 18.000 – 21.000 unge under 18 år
med misbrug af eller afhængighed til alkohol. De fleste unge med et misbrug af
narkotiske stoffer vil befinde sig inden for
denne gruppe, men der skal formodentlig
lægges en mindre gruppe af unge til, der
ikke har et misbrug af alkohol, men udelukkende et misbrug af et eller flere narkotiske stoffer. I 2006 blev ca. 1.000 unge
under 18 år behandlet i de ambulante behandlingstilbud, mens en mindre gruppe
i samme periode er blevet døgnbehandlet på de pædagogiske opholdssteder. Det
svarer altså til, at 5 – 10% af de unge med
misbrugsproblemer har modtaget ambulant eller døgnbehandling.

Opsporing af unge med misbrug
At man kun får 5 til 10% af målgruppen i
behandling kan umiddelbart synes problematisk, selv om det formodentlig ikke er alle 18.000 til 21.000, der behøver
egentlig behandling. Fra en række undersøgelser ved man, at en forholdsvis stor
gruppe misbrugende unge selv spontant
ophører med misbruget i 20- til 30-års

alderen. Det forholdsvis lave tal skyldes
imidlertid ikke, at de unge afvises i behandlingstilbuddene, men at de unge med
misbrugsproblemer kun sjældent henvender sig dér, hvis de i det hele taget oplever et behov for hjælp eller behandling.
Behandlerne forklarer bl.a. dette med,
at brug af rusmidler er stærkt integreret
i ungdomskulturen i Danmark, samt at
mange unge i målgruppen i almindelighed har et afstandstagende forhold til socialrådgivere, behandlere, SSP-medarbejdere m.v. Hvis man ønsker at nå flere end
de nuværende 5 til 10% af målgruppen,
er man altså nødt til at mestre forskellige opsporingsmetoder. Selv om ungebehandlingen i Danmark endnu befinder sig
på pionerstadiet, har flere behandlingstilbud allerede udviklet effektive opsporingsmetoder, der kan øge søgningen til
behandling voldsomt [1]. Det er således i
nogen udstrækning et politisk og ressourcemæssigt spørgsmål, hvor stor en del af
målgruppen man ønsker at tilbyde ambulant, misbrugsrelateret behandling.

Kvaliteten i de eksisterende behandlingstilbud til unge under 18 år
Hvis man skal forsøge at vurdere kvaliteten i behandlingstilbuddene, er man
nødt til at foretage effektundersøgelser
og/eller sammenholde den faktiske behandlingspraksis med de anbefalinger,
der følger med eksisterende effektundersøgelser. Med andre ord: I hvilket
omfang udøves der evidensbaseret
praksis?
Behandlingen af de helt unge med
misbrugsproblemer er et pionerområde,
hvilket betyder, at der endnu ikke findes
omfattende dokumentation for, hvilke metoder og praksisformer der har den bedste effekt på målgruppen. Der findes dog
nogle få såkaldte guidelines på området,
hvoraf en af de mest sammenhængende
og anvendelige er lavet af en gruppe forskere, praktikere og forvaltningsfolk i USA
[5]. Brannigan et al. anbefaler, at behandlingstilbud til unge med misbrugsproblemer som et minimum er opbygget omkring
følgende 9 nøgleelementer:

Fakta om undersøgelsen
-

-

I undersøgelsen har vi interviewet i de 14 amter, der fandtes ind til 31. december 2006, samt i de 7
kommunale tilbud, som vi på daværende tidspunkt havde kendskab til, og kunne komme i kontakt med.
I 2006 anslog vi, at der fandtes 18-21.000 unge under 18 år med misbrugsproblemer ud fra diagnoserne
misbrug og afhængighed.
I 2006 estimerede vi, ud fra tal fra 2005, at ca. 800 - 1.000 unge under 18 år ville modtage behandling i
de 14 amtskommunale og 7 kommunale ambulante behandlingstilbud, der har deltaget i undersøgelsen.

Udredning og behandlingsmatchning;
et behandlingsprogram bør udføre en
omfattende udredning af klienten. Heri
bør indgå udredning af psykiatriske,
psykologiske og medicinske problemer
samt indlæringsvanskeligheder, familiens funktionsevne (forældreevne) og
andre aspekter af den unges liv.
- En integreret behandlingstilgang; de
behandlingstilbud, der ydes i behandlingsprogrammet, bør rette sig imod
alle aspekter af den unges liv.
- Familieinvolvering; der bør indgå en
involvering af forældrene i den unges
misbrugsbehandling.
- Et udviklingsmæssigt relevant behandlingsprogram; aktiviteter og materialer bør afspejle de udviklingsmæssige
forskelle mellem voksne og unge.
- Engagering og fastholdelse af teenagere i behandlingen; i behandlingsprogrammet bør der opbygges et klima af
tillid mellem den unge og behandleren.
- Kvalificeret personale; behandlingspersonalet bør være uddannet og trænet i unges udvikling, samtidigt opdukkende mentale forstyrrelser samt
misbrugs- og afhængighedsproblematikker.
- Køns- og kulturspecifikke kompetencer; behandlingsprogrammet bør være rettet imod specifikke behov hos
drenge henholdsvis piger, såvel som
kulturelt betingede behov blandt forskellige minoritetsgrupper.
- Kontinuerlig behandling; behandlingsprogrammet bør omfatte tilbagefaldsforebyggende behandling, efterbehandlingsplaner, videre henvisning til lokale (kommunale) ressourcer
samt opfølgning.
- Dokumentation og evaluering; i behandlingsprogrammet behøves der
stram evaluering med henblik på måling af succes, målretning af ressourcerne og forbedring af behandlingstilbuddet.
Blandt behandlingsmetoderne er det
de kognitive metoder, familiebehandling
og korte interventioner (primært motive-

rende samtaler), der indtil videre har den
bedste dokumentation for at virke i forhold til de helt unge.
Ser vi på de ambulante behandlingstilbud i forhold til disse anbefalinger, er
mange behandlingstilbud faktisk forbavsende velopbyggede, når man tager den
korte tid i betragtning, som de fleste tilbud har eksisteret. De danske tilbud er
især af høj kvalitet i forhold til at være i
stand til at opnå de unges tillid, i forhold
til at kunne tilpasse tilbuddet til den særlige målgruppe af unge og i forhold til at
tilbyde en integreret hjælp, hvor man ikke kun fokuserer på selve misbruget. Til
gengæld er udredningen de fleste steder
langt mindre omfattende end anbefalet,
hvilket bl.a. betyder, at en stor gruppe
unge med behandlingskrævende psykiatriske eller psykologiske problemer bliver
behandlet, uden at disse problemer opdages og behandles. I alle behandlingstilbuddene arbejdes med kognitive metoder og motiverende samtaler, men kun
i 9 af 21 ambulante behandlingsorganisationer tilbyder man egentlig familiebehandling, som ellers i øjeblikket ser ud til
at være mest effektivt netop i forhold til
de helt unge misbrugere. Personalet er
samtidig ofte kun sporadisk uddannet i
de anvendte behandlingsmetoder.
Leif Vind, Adjunkt, CRF
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NY FORSKNINGSOVERSIGT FRA
NORDISK CAMPBELL CENTER:
BEHANDLING AF MISBRUG BLANDT
UNGE NYTTER
Det nytter at behandle unges misbrug
af fx alkohol, hash, amfetamin eller
kokain. På tværs af forskellige behandlingsmetoder er 1/3 af deltagerne fortsat ude af afhængigheden et
år efter behandlingen. Det, der afgør,
om behandlingen lykkes, er især, om
de unge gennemfører hele behandlingen, om de har et socialt netværk
og at det oprindelige misbrug ikke
var for stort.
Forskningsoversigtens konklusioner
bygger på 21 studier af over 10.000
unge. Forfatterne lægger vægt på, at
der bør foretages flere – og metodemæssigt bedre – studier af effekten
af stofmisbrugsbehandling til unge.
Især efterlyses randomiserede, kontrollerede studier.
På Campbells hjemmeside skriver afdelingsleder Henrik Holst fra Rusnavigatørerne, KABS, om forskningsoversigten og dansk praksis – bl.a. om
forudsætningerne for at kunne måle
gode resultater og om kvalitet.
Hvis man er interesseret i at få et indtryk af hvordan de unge selv omtaler og
anmelder diverse rusmidler anbefaler
Holst et besøg på hjemmesiden:
www.psychedelia.dk
Læs mere på
www.sfi.dk/sw45485.asp
Redaktionen
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Behandlingsgaranti 			
for stofmisbrugere i Kriminalforsorgen
–udmøntning, udfordringer og dilemmaer
Hvad sker der, når behandlingen rykker ind i fængslerne?
AF THERESE HELTBERG

I november 2006 rullede medieskandalen om det danske sundhedssystems problemer med at
overholde den behandlingsgaranti,
der er sat for kræftpatienter. En minister kom i krydsild, en medicinaldirektør gik af, og billeder og beretninger blev bragt i aviser og tv om
patienter, hvis sygdom forværredes
i de afgørende dage, hvor behandlingsgarantien ikke blev overholdt.
Historien er formentlig en skrækvision for enhver politisk udpeget
direktør. Men behandlingsgarantier
er i de senere år blevet et populært
politisk redskab til sikring af udmøntning af beslutninger, og som
historien viser, er det om at belave
sig på at tage dem alvorligt. Hvad
historierne i medierne imidlertid
sjældent fortæller er, at indførelsen
af behandlingsgarantier – og overholdelsen af dem – ikke bare er gjort
med en politisk beslutning, men er
en lang, kompleks og yderst krævende proces for de medarbejdere
og den eller de organisationer, der
rent praktisk skal gennemføre den.
Det har man i kriminalforsorgen
til fulde oplevet i de senere år.
Behandlingsgaranti for stofmisbrugere i fængsler og arresthuse
Fra 1. januar 2007 gælder samme
behandlingsgaranti for stofmisbrugere indsat i fængsler og arresthuse
som den, der siden 2003 efter servicelovens § 85 har været gældende
i det øvrige samfund. I kriminalforsorgens regi omfatter garantien dog
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kun afsonere med forventet restophold på over 3 måneder. Varetægtsarrestanter er altså ikke dækket, ligesom der heller ikke er det samme
frie valg af behandlingstilbud, som
eksisterer uden for murene. For at
kunne effektuere garantien har kriminalforsorgen igennem de senere
år gennemført omfattende tiltag
vedrørende
misbrugsbehandling
for indsatte i fængsler og arresthuse.
Tiltagene omfatter motivationsprojekter i alle landets arresthuse,
etablering af behandlingsafdelinger
i fængsler samt tilbud om hashbehandling og samtaler for brugere i
substitutionsbehandling i alle fængsler. I faktaboksen ses en samlet oversigt over behandlingstilbuddene for
stofmisbrugere i kriminalforsorgens
institutioner per 1. januar 2007.
Principper og tilgange i behandlingen
Indsatserne i forbindelse med misbrugsbehandlingen i kriminalforsorgens regi skal være overens med
kriminalforsorgens principprogram,
der blev vedtaget i 1993. Principprogrammet oplister seks bærende
principper for kriminalforsorgen:
- Normalisering
- Åbenhed
- Ansvarlighed
- Sikkerhed
- Mindst mulig indgriben
- Optimal ressourceanvendelse.
Normaliseringsprincippet betyder, at kriminalforsorgen ved tilrettelæggelsen af dagligdagen for de
indsatte skal sørge for, at forholdene
i fængsler og arresthuse mest muligt
ligner det almindelige samfund, for-

di straffen alene består i frihedsberøvelsen. Åbenhedsprincippet betyder, at kriminalforsorgen skal søge
at give de indsatte gode muligheder
for at skabe og fastholde relationer
med det omkringliggende samfund,
således at negative bivirkninger ved
fængsling – f.eks. at man mister kontakt med familie og taber arbejdsrelationer – mindskes. Åbenhed
er endvidere et princip for kriminalforsorgen som institution for at
forebygge magtmisbrug. I princippet om ansvarlighed ligger, at kriminalforsorgen skal støtte de dømte
i at udvikle ansvarlighed, selvtillid
og selvrespekt. Sikkerhedsprincippet sigter dels mod at beskytte det
almindelige samfund og borgerne
mod kriminalitet, dels mod at beskytte indsatte i Kriminalforsorgens
varetægt mod overgreb og skadelig
påvirkning fra medindsatte. Princippet om mindst mulig indgriben
refererer til, at situationer og proble
mer i forhold til indsatte og klienter
skal løses med mindst mulig magt
anvendelse og mindst mulig indgriben i den indsattes liv. Endelig skal
kriminalforsorgen ifølge det sjette
princip, optimal ressourceanvendelse, udføre sine opgaver, så ressourcerne udnyttes bedst muligt,
og det skal tilstræbes at rekruttere
og fastholde velkvalificerede medarbejdere.
Ovennævnte principper danner
nogle grundlæggende vilkår for misbrugsbehandlingen i kriminalforsorgen og har påvirket den samlede
strategi, der er valgt. F.eks. er det i
forhold til principperne om ’mindst

mulig indgriben’ og ’åbenhed’ vigtigt, at det som første behandlingsmulighed for en indsat altid vurderes, om vedkommende vil kunne
deltage i et eksternt tilbud f.eks. ved
at få udgang/frigang til ambulant
behandling eller ved en såkaldt § 78placering på en behandlingsinstitution. Kun hvor indsattes dom eller
hensynet til retsfølelsen ikke tillader
udgang eller udstationering, bør behandlingen ske inden for kriminalforsorgens egne institutioner.
Et andet eksempel på principprogrammets samspil med behandlingsstrategien er, at man blandt andet i overensstemmelse med normaliseringsprincippet primært baserer
misbrugsbehandlingen i kriminalforsorgen på den såkaldte importmodel. I importmodellen kommer
eksterne behandlingsinstitutioner
ind og driver behandling inden for
murene. Herved sikres dels en faglig
ekspertise og forankring, dels bliver
det muligt, at behandlingstilbuddene i fængsler svarer mest muligt til de
tilbud, der er i det øvrige samfund.
To kulturer – samme mål?
En af de største udfordringer i
etableringen af ekstern behandling
i fængselsrammer har været at få
samspillet mellem to meget forskel-
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lige kulturer – henholdsvis behandlerkultur og fængselskultur – til at
fungere. De to kulturer er ofte forskellige i deres problemforståelse og
løsninger, og de har forskellige mål,
rammer og regelsæt at arbejde efter.
Dette kan f.eks. ses i de situationer,
hvor hensyn til sikkerhed kolliderer
med behandlingshensyn, eksempelvis i spørgsmål om udgang til
sportsaktiviteter, der skønnes vigtige i behandlingsøjemed, men som
vurderes for risikable ud fra et sikkerhedsperspektiv. Endvidere ligger
en stor udfordring i at få hele kriminalforsorgsinstitutionen – medarbejdere, værdisæt, arbejdsgange
og organisation – til at acceptere og
give plads til behandlingstanken.
Selv om kulturerne i udgangspunktet er forskellige og skal lære
at arbejde sammen, er der dog også
mange fælles mål. Kriminalforsorgens hovedopgave er todelt: Dels
skal medarbejderne støtte og motivere indsatte til en kriminalitetsfri
tilværelse efter afsoningen, dels skal
systemet sikre den kontrol og sikkerhed, der er nødvendig, for at frihedsstraffen kan fuldbyrdes. Denne
todelte opgave er langt fra let, fordi
den første del fordrer en vis tillid og
endog fortrolighed mellem ansatte
og indsatte, mens den anden del ofte

kan virke nedbrydende netop for et
gensidigt konstruktivt forhold. På
flere måder kan behandlingsafdelingerne med deres anderledes tilgang
til samværet mellem medarbejdere
og indsatte måske derfor opstille
og afprøve nye måder at forene den
dobbelte rolle?
Dilemmaer i misbrugsbehandlingen
Nultolerance – hæmmende eller
fremmende?
I flerårsaftalen for kriminalforsorgen
2004-2007 var nultolerance over for
hash og narkotika i fængsler og arresthuse et nyt og centralt element.
Nultolerancen indebar blandt andet, at man øgede omfanget af urinprøvekontroller,
vanskeliggjorde
indsmugling ved opsætning af flere
hegn, overvågningskameraer mv. og
strammede sanktionerne for besiddelse og indtag af hash og andre
stoffer. F.eks. kan man i dag få frataget mulighed for udgang i en periode eller miste sin prøveløsladelse,
hvis man testes positiv for narkotika
i urinprøverne. Yderligere som led i
nultolerancen skulle behandlingsmulighederne i kriminalforsorgen
øges. Et vigtigt spørgsmål i forbindelse med denne politik har været,
hvordan øget kontrol og sanktioner
vil kunne gå sammen med behandling baseret på frivillighed. På den
ene side har argumentet været, at
nultolerancen vil øge indsattes motivation for at gå i behandling. F.eks.
har Lene Espersen (i anden forbindelse) udtalt, at ’jeg tror, at det har
en pædagogisk virkning, hvis man i
tre måneder ikke kan besøge familien eller deltage i sit barns fødselsdag’ . Samme motivation må formodes at gøre sig gældende, hvis man
ikke kan se sine nærmeste på grund
af en uren urinprøve. Opgørelser
fra kriminalforsorgen ser ud til at
støtte denne forventning. F.eks.
har en evaluering af den skærpede
urinprøvekontrol vist, at andelen af
positive prøver er faldet fra 17% i
juni 2005 til 12% i juni 2006. Nedgangen angår især andelen af prøver
Stof 8
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Skemaet viser, hvilke behandlingsafdelinger der er i de danske fængsler fra 1. januar 2007 - ud over et antal 		
motivations-, kontrakt- og stoffri afdelinger. Hertil kommer forbehandling i alle arresthuse samt tilbud om 		
hashmisbrugsbehandling og støttesamtaler for indsatte misbrugere i substitutionsbehandling i fængsler.
Fængsel

Behandling

Behandlingstype

Institution

Møgelkær

Stofmisbrugsbehandling
primært for kvinder og par

Døgnbehandling

Hjulsøgård

Søbysøgård

Primært centralstimulerende stoffer

Dagbehandling

Rusmiddelcenter
Odense, Voksenafdelingen

Østjylland

Primært for opioidmisbrugere

Døgnbehandling

Hjulsøgård

Sdr. Omme

Primært for yngre mænd

Døgnbehandling

Pro Springbrættet

Nyborg

Primært hash
og centralstimulerende stoffer

Døgnbehandling

Rusmiddelcenter
Odense,Voksenafdelingen

Midtjylland (Nr. Snede)

Harm Reduction for svage stofmisbrugere

Døgnbehandling

VASU

Vridsløselille

Stof- og alkoholmisbrugere

Døgnbehandling

Kongens Ø

Jyderup

Stof- og alkoholmisbrugere

Døgnbehandling

Sct. Ols

Horserød

Misbrugsbehandling for kvinder

Døgnbehandling

Projekt Menneske

Ringe

Misbrugsbehandling for kvinder

Individuelle samtaler

Vridsløselille

Efterbehandling for
misbrugere med lange straffe

Døgnbehandling
/ beskæftigelse

Kongens Ø

Jyderup

Stoffri afdeling med tilbud om efterbehandling

Døgnbehandling / beskæftigelse

Slagelse Kommune

Møgelkær

Behandling for mandlige
og kvindelige alkoholmisbrugere

Dagbehandling

VASU

Renbæk

Behandling for alkoholmisbrugere

Døgnbehandling

Sydgården

Midtjylland
(Kærshovedgård)

Behandling for alkoholmisbrugere

Døgnbehandling
(fire ugers program)

Blå Kors

Anstalten ved Herstedvester

Behandling for grønlandske
misbrugere af alkohol og hash

Dagbehandling

Frederiksberg-centeret

testet positive for hash (fra 13% til
9%), mens andelen af urinprøver
med spor af hårde stoffer faldt fra
6% til 4% i samme periode.
Argumenter imod nultolerancen
går især på, at det bliver sværere at
opnå de indsattes fortrolighed og
medansvar (jf. det tredje af kriminalforsorgens
grundprincipper),
når de ved, at de bliver straffet yderligere, hvis det opdages, at de har et
forbrug af rusmidler. Nultolerancen
bidrager til at skabe et klima af mistro i fængsler og arresthuse, og de
yderligere sanktioner vurderes som
en negativ motivering, der ikke er
befordrende hverken for behandlingsmiljøet eller for en senere resocialisering. Endelig har der været
frygt for, at enkelte indsatte kunne
gå fra hash til misbrug af andre stoffer, fordi cannabis kan spores i relativt lang tid i urinen.
Forholdet mellem de indsatte
En anden udfordring i forbindelse
med oprettelsen af behandlingstilbuddene i fængsler og arresthuse
er holdningen blandt indsatte, der
ikke bruger rusmidler. De kan føle
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sig forfordelt i forhold til indsatte
misbrugere, der ’belønnes’ for deres misbrug med behandling, og det
kan skabe modstand mod behandlingsindsatsen. Indsatte, der har forhandlet stoffer, har formentlig også
i større eller mindre omfang søgt at
blokere og internt sanktionere indsatte, der ønsker at deltage i behandling. Negativiteten fra andre indsatte må ikke undervurderes. Fængsler
og arresthuse er fundamentalt set et
besynderligt socialt rum, hvor indbyrdes normer, hierarkier og accept
spiller en betydelig rolle for de indsattes hverdag og udfoldelsesmuligheder. Hvis en indsat ved, at man
risikerer mobning fra medindsatte,
når man deltager eller har deltaget i et
behandlingsforløb, kan det være grund
nok til slet ikke at påbegynde det.
Belægningskravene som problem for
intern accept af behandlingsafdelinger
Det har været en gennemgående
tendens, at behandlingsafdelingerne særligt i den første tid efter deres
opstart har haft svært ved at nå den
belægningsprocent, der samlet er
fastsat for kriminalforsorgens insti-

tutioner. Det har betydet, at de øvrige afdelinger på de fængsler, hvor
behandlingsafdelingerne er placeret, har måttet acceptere periodisk
overbelægning for at kompensere.
Dette har naturligvis præget både
de indsatte og medarbejdernes dagligdag på fællesskabsafdelingerne,
idet overbelægning giver en kraftig forringelse af både arbejdsmiljø
og bomiljø. Det har derfor været
svært at undgå interne diskussioner
i fængslerne angående forholdene
og betingelserne for henholdsvis
almindelige afdelinger og behandlingsafdelinger.
Også for Direktoratet for Kriminalforsorgen som central myndighed har det været en udfordring
løbende at matche den udvidede
behandlingskapacitet med belægningen på de nye afdelinger. Det har
været et overordnet krav, at fængslernes samlede belægningsprocent
– og dermed også belægningen på
de nye behandlingsafdelinger – skal
opretholdes under hele implementeringen. Dette har været vanskeliggjort af, at behandlingsafdelingerne
(i modsætning til fængslernes øvrige
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afdelinger) besættes på baggrund af
indsattes ansøgninger om at komme
dertil og derpå efter en grundig visitation. I perioder hvor afdelingerne
har haft en lav belægningsgrad, har
det derfor ikke været muligt at placere andre indsatte, som ikke har
gennemgået hele visitationsprocessen, på afdelingerne. Omvendt har
det samtidig også været en høj prioritet at undgå lange ventelister til
stoffri behandling.
Valg af behandlingsstrategi og betydning for nærhedsprincippet
I forlængelse af belægningsproblematikken har det – også set i lyset
af udviklingen inden for misbrugsbehandling i det øvrige samfund
– været drøftet internt i kriminalforsorgen, hvilken strategi for behandlingstilbud, der skal følges i
fremtiden. Hidtil har man inden for
relativt få afdelinger og projekter
skullet sikre en bredde i tilbud og en
dækning af (så vidt muligt) alle indsatte i (så vidt muligt) alle faser.
Strategien for behandling har
dækket følgende kategorier:
1. De almindeligste behandlings
tilgange (Minnesota, socialpædagogisk mv.)
2. Misbrugsprofiler (hash, centralstimulerende midler, opioider
mv.)
3. Deltagerprofiler (kvinder,mænd,
par)
4. Regimer og institutionstyper
(åbent/lukket/pension/arresthuse)
5. Behandlingsforløb (motivation,
primærbehandling, efterbehandling, støttesamtaler til substitutionsbrugere)
Spørgsmålet er, om kriminalforsorgen skal fastholde den nuværende
dækning fremover, eller om der skal
ske ændringer? Flere centrale spørgsmål melder sig i den forbindelse:
1. For det første spørgsmålet om,
hvor bred en behandling kriminalforsorgen skal dække. Det vil
sige, i hvilket omfang forskellige
behandlingsmetoder og -model-

ler, intensitet (f.eks. dagbehandling og døgnbehandling) og formål (motivation, skadesreduktion, stoffrihed) skal indgå i det
samlede behandlingstilbud.
2. For det andet skal det besluttes,
hvor specialiserede afdelingerne
skal være i deres målgruppe. I
dag er de fleste afdelinger relativt specialiserede og tager f.eks.
kun kvindelige misbrugere eller
misbrugere af primært centralstimulerende midler. En tanke kan
være at gøre afdelingerne bredere
i deres visitation og tilbud, således at flere eller alle afdelinger
kan tage alle former for misbrug
blandt alle aldersgrupper.
3. En tredje overvejelse, som også
er aktuel i denne sammenhæng,
om end den relaterer bredere
end til indførelsen af en behandlingsgaranti for stofmisbrugere i
fængsler og arresthuse, handler
om, hvor bredt misbrugsbegrebet
skal forstås. I hvilket omfang skal
kriminalforsorgen f.eks. sætte ind
over for indsatte med misbrugslignende problematikker relateret til ludomani?
Et argument for at nedtone specialiseringen på behandlingsafdelingerne er nærhedsprincippet. Ifølge
straffuldbyrdelseslovens § 23 skal
fængselsstraf ’så vidt det er praktisk
muligt, fuldbyrdes i nærheden af den
dømtes hjemsted’. Dette nærhedsprincip er svært at opretholde, hvis
afdelingerne er alt for specialiserede.
Så kan f.eks. en indsat fra Aalborg,
der visiteres til stoffri behandling i
Minnesota-regi i et lukket fængsel,
risikere, at denne behandling kun
tilbydes på Sjælland.
§ 78 – intern eller ekstern behandling
Som nævnt tidligere er det et grundprincip i kriminalforsorgens politik
på narkotikaområdet, at indsatte,
der er motiverede for og vurderes
egnede til behandling, skal tilbydes
plads i det almindelige behandlingssystem, hvis dommen tillader
det. Kun for indsatte, der ikke kan

få udgang eller anbringes uden for
kriminalforsorgens
institutioner,
bør behandling i kriminalforsorgens egne institutioner komme på
tale. Udgifter til behandling i det
eksterne system har været afholdt af
amtskommunerne, mens kriminalforsorgen har betalt for den behandling, der foregår i eget regi. Spørgsmålet er, om denne udgiftsfordeling
kan anspore nogle kommuner til så
vidt muligt at foretrække, at indsatte
gennemgår behandling i kriminalforsorgens institutioner – uanset
muligheder for behandling i samfundet i øvrigt? Ligeledes kan man
spørge, om fængsler og arresthuse
med etableringen af en række nye,
interne behandlingsmuligheder vil
være mere tilbøjelige til at vælge den
administrativt lettere løsning at visitere til behandling i eget regi?
Dokumentation
Blandt andet for at monitorere udviklingen inden for § 78-anbringelserne, men også meget bredere for
at kunne dokumentere opfyldelse
af behandlingsgarantien samt for
at kunne få et overblik over antallet af placeringer, gennemførelser,
udslusning mv. har kriminalforsorgen valgt at udbygge registreringen
af indsatte, der deltager i behandlingsforløb. Fra foråret 2007 vil der
i kriminalforsorgens elektroniske
klientsystem dels blive registreret en
grundig afdækning af alle nyindsattes forbrug af rusmidler måneden
forud for indsættelse samt deres tilkendegivelse af, hvorvidt de er motiverede for behandling; dels vil der
være en forløbsregistrering af indstillinger til og deltagelse i behandling samt ophør og ophørsårsager.
Sammenkoblet med Kriminalforsorgens øvrige data i klientsystemet
– f.eks. om køn, alder, uddannelse,
domme, nationalitet mv. – vil der
med tiden være en unik mulighed
for analyse af en række forskellige
behandlingstiltag og behandlingsforløb med udgangspunkt i ensartede baseline-data.
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Behandling inden for murene
Straf og behandling går ikke af sig selv op i en højere enhed, og mødet mellem en behandlerkultur
og en hierakisk fængselskultur er ikke altid gnidningsløst. Men en gensidig forståelse er mulig.
AF JENS DAMM

Da jeg for tre år siden blev præsenteret for ideen om at lade Hjulsøgård
drive stoffri behandling bag murene
i statsfængslet i Horsens, tænkte jeg,
at det var en god ide. Behandling
under afsoning lød for mig som en
fornuftig måde at udnytte tiden på,
når man nu alligevel var der. Men
jeg havde også betænkeligheder –
specielt om, Hjulsøgårds meget demokratisk-terapeutiske form kunne
fungere i fængslets hierarkiske system. Måske var det derfor, jeg tog
udfordringen op. Som mange andre
behandlere blev jeg grebet af tanken
om, at dette kunne være min chance
for at gøre en forskel.
Første fase var præget af store
visioner og vilde armbevægelser.
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Når man kommer dumpende ind
fra højre som en civil, der tror, man
bare kan og ved det hele, går det
op for en, at helt nemt er det altså
ikke at vende en supertanker som
satsfængslet i Horsens. Jeg fik armene ned igen. Tænkte, at jeg nok
lige skulle slappe lidt af og lære det
nye system at kende, så jeg kunne
navigere og samarbejde bedre med
fængslet.
Sammenstødet mellem regelstyring og
behandlingskultur
Et fængsel er et fængsel. Noget er
muligt andet er ikke muligt. Noget
som virker uden for et fængsel, virker ikke på samme måde i et fængsel. Noget som er på én måde udenfor, er anderledes indenfor. Når jeg
stødte på barrierer eller ting, som

bare ikke gav nogen mening, meldte
spørgsmål sig som: ’Hvordan det
kan være?’ og ’Hvorfor ikke?’
Ofte forsøgte jeg, at forstå, hvorfor tingene var blevet, som de var,
ved at forfølge det historiske.
Efterhånden stod det klart for
mig, at fængselskulturen og behandlerkulturen vitterligt er to forskellige
verdener med forskellig oprindelse
og historie, og dette præger dem
dybt. Fængselskulturen er hierarkisk opbygget og baseret på et nøje
udviklet regelsæt. Reglerne fortæller tydeligt, hvad man må og ikke
må. Desuden føres en konsekvenspolitik, som udmåler konsekvenser
i forhold til overtrædelser, adfærd,
misbrug m.m. Behandlerkulturen
tager udgangspunkt i, hvad der er
godt eller dårligt for de indsattes ud-

vikling. Den er altså behovsstyret,
hvor fængslets kultur er regelstyret.
For eksempel kan det være kompliceret, når behandlere og fængselspersonale holder møde og drøfter
en situation som denne: En indsat
ønsker at komme på orlov hos sin
fætter i stedet for hos sin mor. Fætteren har været i behandling og
har været stoffri i tre år. Moderen
er alkoholiker og pillemisbruger.
Reglen i fængslet er, at indsatte kun
må komme hjem til de nærmeste,
primære familie medlemmer, altså
moderen.
Her risikerer de to kulturer et
sammenstød. Sådan en sag kan
godt trække ud, og det kan være
kompliceret at få noget igennem,
som i behandlerens øjne virker logisk og godt at gøre, når et regelsæt
siger noget andet. Men efterhånden
formår vi at mødes og nå til enighed på grund af fængslets velvilje og
dygtige folk.
På den anden side bør vi som behandlere tage hensyn til og have forståelse for samfundets retsfølelse Vi
skal jo ikke give stakkels lille B nøglerne til sin celle, så han eller hun
kan låse sig ud og forsvinde, bare
fordi det er synd for vedkommende
at sidde indespærret og have det
skidt med det. Vi skal som behandlere heller ikke påtage os rollen som
de indsattes advokat imod systemet.
Derimod er det vores ædle opgave
at lære indsatte at håndtere frustrationer, vrede og sorg, så de ikke gør
skade på andre eller forværrer sagen
og forstørrer frustrationerne endnu
mere.
Særlige motivationsproblemer i forbindelse med behandling i fængsler
Jeg har også de sidste tre år i Horsens gjort nogle erfaringer om ting,
der har med behandling og motivation at gøre – hvor det, at behandlingen foregår i et fængsel, spiller ind
på en måde, man skal være opmærksom på.
Når indsatte bliver stoffrie, melder der sig mange ubehageligheder,

som kan resultere i tab af motivation.
For eksempel bliver tidsperspektivet
pludselig knivskarpt. Stofferne har
været en magelig måde at komprimere tiden på. Som langtidsindsat
kan det virke særligt uoverskueligt,
når det pludselig står klart, hvor
uendelig lang tid der går, før man
bliver løsladt. Via terapi opstår en
ny bevidsthed om egne behov, sorg,
savn, vrede, angst og det gode liv.
Når en indsat for alvor indser, at der
går mindst seks år, før det ’det gode
liv’ kan leves, så kan motivationen
altså ligge på et meget lille sted.
Når forsvaret forsvinder i et fængsel
I takt med, at vi tager stofferne væk,
fjerner vi også den adfærd, som
mange bruger som aflastning. Her
tænker jeg især på mønstret med at
devaluere andre eller systemet for
at lindre egen mindreværdsfølelse.
Udbrud (action out) giver også aflastning. Alle de gamle forsvarsstrategier bliver faktisk taget væk. Det
sker selvfølgelig i takt med, at nye
kompetencer indlæres, men for de
indsatte er det en besværlig konsekvens. I stoffriheden dukker flere
andre tilstande op, som kan gøre
den nye tilværelse svær. Angst, aggression, sorg, depression, skyld og
skam over egen kriminalitet, svigt af
egen familie og børn, venner osv.
Jeg ved godt, at det er sådan for
de fleste, der kommer i behandling –
også uden for fængslet. Men den afmagt, de indsatte føler, er i den grad
præget af deres tab af frihed. Når vi
hører sætninger som: ’Jeg kan ikke
komme ud og gøre alt det gode, jeg
har lært’, eller: ’Jeg er blevet et bedre
menneske, men jeg kan stadigvæk
ikke være der for min familie’, så
kræver det ikke en akademisk doktorgrad at regne ud, hvorfor mange
får lyst til at droppe behandlingen
og genoptage et stofmisbrug.
Motiver til behandling
Vi ser mange forskellige motiver til
at gå i stoffri behandling under afsoning, og der kan være motiver i spil,

som er en del anderledes end de motiver, vi kender fra uden for murene.
De indsatte er nemlig langt fra altid
drevet af en lyst til store, personlige
forandringsprocesser. Motivationen
kan i stedet handle om:
• Bedre afsoningsforhold
• Selvforplejning
• At komme ud før tid
• At være presset af narkogæld til
medindsatte
• At det kommer til at se bedre ud
i deres sag
• At få bedre orlovsbetingelser osv.
Det kan være svært at gennemskue, hvad der er det egentlige udgangspunkt. Vores erfaring er dog,
at motivation er en variabel størrelse, som hurtigt kan skifte, når omgivelserne lægger op til det. Desuden
oplever jeg, at man bør være varsom
med at indskrive en overvægt af indsatte med ikke-behandlingsrelateret
motivation til den stoffri behandling. Deres tilgang kan hurtigt kan
skabe motivationsstab hos dem, der
oprigtigt ønsker en forandring.
Metodeudvikling
Det er vigtigt, at vi som behandlere
forholder os til de nye faktorer, der
gør sig gældende i et fængsel. På
den måde kan vi metodeudvikle
vores behandlingsindsatser i stedet
for krampeagtigt holde fast i et indlært koncept. Der er for eksempel
en større grad af personlighedsforstyrrelser/dobbeltbelastede/ dobbeltdiagnoser i fængslet, end der er
udenfor. Hvilke konsekvenser kan
det have i forhold til gruppeterapi,
når man har antisociale/narcissistiske personer blandet med dependente/undvigende klienter?
Angstniveau på gruppeplan
blandt indsatte er også markant
større end blandt stofmisbrugere
ude i friheden. Der er utallige faglige overvejelser at gøre sig inde i
fængslet, men dette skyldes jo blandt
andet, at udbuddet af behandlingstilbud i fængslerne ikke er på højde
med udbuddet i det øvrige samfund.
Derfor kan behandlingsmatch ikke
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nå samme præcision.
Opfølgning efter løsladelsen
Det er, som om mange er af den
holdning, at når de indsatte har fået
behandling i fængslet, så er der ikke
det store behov for yderligere foranstaltninger ved løsladelsen. Lad mig
lige påpege på det kraftigste, at det
er en stor fejlantagelse!
De indsatte lærer en masse under
behandlingen. De arbejder med sig
selv i terapi og træner brugen af de
nye værktøjer blandt hinanden. Men
det er altså ikke nok til, at de kan
hoppe direkte fra deres lille fængselscelle og ud i et godt, ansvarsfuldt
liv som stoffri samfundsborgere.
Det er jo netop efter løsladelsen, at
alt skal gå op i en højere enhed, og
det er i den grad essentielt, at der
er kompetente støttepersoner til rådighed, når livet skal leves uden for
murene.
Det er ligesom at tage kørekort.
Vi får en masse teori, før vi kommer ud på en lukket kørebane. Her
skal vi blive på vejbanen og helst
undgå at torpedere nogle orange
kegler, som står plantet strategiske
steder. Der kører vi så allesammen
usikkert rundt imellem hinanden
med en kørelærer i øret, der råber:
’Breeeems!!!’ eller: ’Køøøøør!!’ Når
vi kommer fra kravlegården og ud
i den rigtige trafik blandt cyklister,
fodgængere og lastbiler, sidder kørelæreren ved siden af os med sin
egen bremse og kobling. Kørelæreren vejleder og fortæller, hvor vi skal
køre hen. Heldigvis er vedkommende der også til at træde på bremsen,
hvis det er ved at gå helt galt. Hvad
ville der ske, hvis man fra lukkede
baner - uden køretimer- blev lukket
direkte ud i bytrafikken og på landeveje? Jeg tror, at 90% af os hurtigt
ville køre galt. Resten ville sikkert
ikke turde at køre af sted.
Derfor mener jeg, at de indsatte i
den grad har brug for dygtige ’kørelærere’, når de løslades og kommer
ud i ’trafikken’, hvor man lettere kan
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komme galt af sted. I langt højere
grad, end tilfældet er i dag, bør der
fokuseres på samarbejdet mellem
region, kommune og kriminalforsorg, sådan at man får etableret den
støtte- eller de døgnforanstaltninger
efter løsladelsen, som der er så hårdt
brug for.
En ny behandlingsmulighed
og en ny kultur?
Behandling i fængslerne er kommet for at blive. Vanskelighederne
i den forbindelse både kan og skal
overvindes. Trods kulturforskellene
ser projektet da også ud til at lykkedes rigtigt godt. Samarbejde med
statsfængslet i Horsens er særdeles
frugtbart for os, og alt og alle lige
fra sygeafdelinger, direktion, afdelingsledere, fængselsfunktionærer,
socialrådgivere og behandlerteam
udviser et stort og ægte engagement. Især de tre sidstnævnte grupper, som skal omsætte tankerne til
praksis.
Skal vi behandle i fængslerne – og
det skal vi - er vi dog nødt til at få opbygget og styrket kendskabet, forståelsen og den gensidige anerkendelse af hinandens virke samt at få
skabt en udvidet referenceramme.
Det kræver satsning på undervisning, kurser, supervision og drøftelse af fælles erfaringer i årene fremover. Her og nu gælder det om at
styrke samarbejdet. På længere sigt
kan vi måske skabe en fælles kultur
som en sammensmeltning af de to
eksisterende kulturer, hvor regler
tilpasses udviklings- og rehabiliteringshensyn - og omvendt. At være
med til at få alt dette løbet i gang har
ikke altid har været en nem – men en
sjov og udfordrende - opgave.

NY FORSKNINGSOVERSIGT FRA
NORDISK CAMPBELL CENTER:
Når det kommer til at gøre noget bedre i
fængsler end den almindelige afsoning,
hvad er så afgørende? En ny litteraturgennemgang fra Campbell har set på,
hvilke typer af behandling i fængsler,
der har vist effekt i forhold til kriminalitet og misbrug efter løsladelse. Oversigten konkluderer, at både rådgivning og
terapeutiske samfund kan have effekt,
sammenlignet med almindelig fængselsafsoning. Terapeutiske samfund har
vist de bedste resultater, og har også
været afprøvet i flest undersøgelser. Terapeutiske samfund skaber et alternativt
socialt miljø, som skiller sig ud fra den
øvrige behandling i fængslet, kontakten
mellem afsonerne bliver anderledes og
der sættes andre normer og værdier end
på de almindelige afdelinger.
Metadonbehandling viste kun begrænset effekt, men resultaterne er modstridende.
Man kunne da også spørge, om det er relevant at evaluere substitutionsbehandling i et fængsel, på baggrund af, hvordan
klienten opfører sig efter løsladelsen og
endt behandling? Metadonbehandling i
et fængsel skal formodentlig snarere måles på, hvorvidt den bedrer sundhedstilstanden hos de indsatte og mindsker risikoadfærd, så de undgår injektionsskader
og overførsel af smitsomme sygdomme
i fængslet. Ift. efterfølgende kriminalitet og misbrug er det formodentlig mere
afgørende, om klienterne får adgang til
substitutionsbehandling efter løsladelsen. Noget andet er så, at metadonbehandling - hvis den vel at mærke fortsætter efter endt løsladelse - kan være
en måde at forebygge de mange dødsfald
efter løsladelse, som omtales i en anden
artikel i dette nummer (s. 35). Men uanset hvad - der er samlet set god dokumentation for at have behandlingstilbud
i fængslerne.
Læs mere på: www.sfi.dk/sw12835.asp
MORTEN HESSE
CAND.PSYCH., PH.D.-STUD. VED CRF
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Selvevaluering som kvalitets
udvikling i misbrugsbehandlingen
Selvevaluering af stofmisbrugs
behandling i fængsler og arresthuse.
Vibeke Asmussen, Torsten Kolind &
Bjarke Nielsen. 170 sider.
Center for Rusmiddelforskning.
Århus Universitet. 2006. www.crf.dk
Der har de senere år været et stigende fokus på kvalitetssikringen af indsatser over
for socialt udsatte, hvilket bl.a. hænger
sammen med et politisk og administrativt
ønske om gennemsigtighed, dokumentation og et ønske om at få fuld valuta for
pengene. Inden for stofmisbrugsbehandlingen har det bl.a. givet sig udslag i en
øget fokusering på registrering, systematik,
dokumentation, evidensbaseret behandling, evaluering af behandling osv.
Et skud på denne stamme har været
Center for Rusmiddelforsknings opdrag fra
Direktoratet for Kriminalforsorgen om at
udvikle og implementere et selvevalueringskoncept til brug i stofmisbrugs-behandlingsafsnit i fængsler og motivationsafdelinger i arresthuse. Projektet løb
fra maj 2005 til juni 2006, og alle deltagende projekter havde modtaget satspuljemidler. Kriminalforsorgens ønske om, at
den behandling, der foregår i deres regi,
skal evalueres af de implicerede behandlingsprojekter selv, falder godt i tråd med
den nyeste udvikling inden for evaluering.
Fra at evaluering har været noget, en udefrakommende ekstern part har foranstaltet, anses evaluering i dag som noget, der
gerne må gøres internt. Den viden, som
en evaluering tilfører en institution, skal
forblive i institutionen og indarbejdes i
dagligdagen med henblik på at forbedre
den faglige kvalitet, udvikle og effektivi-

sere institutionens praksiser efter behov
og hjælpe med at prioritere mellem forskellige indsatser.
Selvevalueringskoncept består for det
første af en selvevalueringsmodel, hvori
projekterne kan hhv. beskrive, dokumentere
og reflektere over deres indsats på områder som: målgruppe, mål for behandling,
indsatser, metoder, motivation, internt
samarbejde og individuel planlægning og
koordinering. Modellen findes både som
software og i papirformat. For det andet
en række dokumentationsværktøjer, som
gør det muligt at producere viden og dokumentation om behandlings- eller motivationsindsatsen og ud fra dette evaluere
den pågældende indsats. Disse værktøjer
er bl.a. en revideret udgave af Europ-ASI,
et klientvurderingsskema og et værktøj til
dokumentation af indsatserne i projekterne. Erfaringerne er sammen med værktøjer og selvevalueringsmodel samlet i rapporten Selvevaluering af stofmisbrugsbehandling i fængsler og arresthuse.

Forudsætninger for selvevaluering
Ofte er det at evaluere og kvalitetsudvikle nemmere sagt end gjort. Det at implementere behandling i fængsler og arresthuse kan skabe dilemmaer mellem forskellige organisationskulturer, fx mellem
behandlingskultur og fængselskultur. Derfor lægger projekterne også stor vægt på
at få samarbejdet mellem behandlingsinstitution og fængselsvæsen til at fungere. I rapporten redegøres også for det,
der kaldes evalueringskapacitet, dvs. en
række forhold, der skal være til stede i en
organisation, for at man kan lave en selvevaluering. Det drejer sig bl.a. om tilstedeværelsen af dokumentationspraksis (at
de, der udfører evalueringen, er i stand til
systematisk at dokumentere deres praksis). Desuden om tilstedeværelsen af evalueringskompetence (at de, der evaluerer
sig selv, bliver i stand til at træde et skridt
tilbage og på en systematisk måde forholde sig til og reflektere over egen praksis). Endelig er tid en meget vigtig faktor,
specielt i starten, hvor nye dokumentationspraksisser skal opøves. Og sidst, men
ikke mindst, er det utrolig vigtigt med ledelsesmæssig opbakning.

Projektperiodens resultater
Projekterne oparbejdede forskellige grader
af selvevalueringskapacitet - fx. udviklede alle projekter en brugbar dokumentationspraksis, de fleste projekter fik også
ledelsesmæssig opbakning, men selvevalueringen var primært én medarbejders ansvar. Selvevalueringer bør forestås
af flere forskellige personer med forskellige kompetencer og opgaver – det forudsætter således samarbejde – ikke kun
mellem behandlingsinstitution og fængselsvæsen, men også mellem medarbejdere og ledelse.
Alle projekter var i stand til at beskrive
og til dels dokumentere deres indsatser,
målsætninger, metoder, samarbejdsrelationer osv. Det vanskeligste var at reflektere over de beskrivelser, de havde frembragt, og de data, som deres dokumentation havde tilvejebragt. Dvs. inkorporere
den viden, evalueringen bringer til huse, i praksis og videre lade den være udgangspunkt for forandring og optimering
af praksis. Alligevel lykkedes dette for halvdelen af projekterne, hvilket må siges at
være meget tilfredsstillende - den korte
projektperiode taget i betragtning.
I en bredere behandlingsmæssig sammenhæng afspejler dette selvevalueringsprojekt i fængsler og arresthuse en tendens, vi også ser i forhold til behandling
uden for murene: den behandling, som
kommunerne fra 1. januar 2007 er ansvarlige for. Tendensen er, at stofmisbrugsbehandling alle steder i Danmark i fremtiden i stigende grad vil blive mødt med
krav om at kunne dokumentere sin praksis over for en tredjepart - og lige så vigtigt: blive i stand til også at bruge en sådan viden til at videreudvikle, forbedre
og kvalitetssikre indsatsen.
TORSTEN KOLIND,
ADJUNKT, CRF

Stof 8

33

nyt fra crf
gen på en separat afdeling i Statsfængslet
i Horserød. Det treårige forsøgsprojekt, nu
forlænget til udgangen af 2007, er blevet
finansieret af Socialministeriet, som også
har bekostet Center for Rusmiddelforsknings evaluering.

Rapportens indhold

Projekt Menneske i fængsel
Kvinder i motivations- og stofmisbrugsbehandling i Vestre Fængsel og Horserød
Statsfængsel.
Helle Vibeke Dahl & Mads Uffe Pedersen.
175 sider. Center for Rusmiddelforskning.
Aarhus Universitet. 2006.
www.crf.dk
Det første deciderede behandlingstilbud
til indsatte (mandlige) stofmisbrugere
blev iværksat som forsøgsprojekt i efteråret 1997 via et samarbejde mellem Statsfængslet i Vridsløselille og den private behandlingsinstitution Kongens Ø. I løbet
af 2003 fulgte adskillige andre fængsler
rundt omkring i landet op med etablering af behandlingsafdelinger, ligesom
der i flere arresthuse blev oprettet motivations- og forbehandlingsprogrammer.
Indsatte stofmisbrugere (med en vis afsoningslængde) har dermed også inden behandlingsgarantiens ikrafttræden i princippet haft mulighed for at kombinere
deres afsoning med behandlingstilbud
baseret på varierende behandlingskoncepter/-filosofier.
Et af disse behandlingstilbud var specifikt målrettet til kvinder med misbrugsproblemer, som ifølge en undersøgelse
foretaget af kriminalforsorgen ikke blot
udgjorde en særligt belastet gruppe, men
som også tilkendegav ønske om og vilje til
at deltage i et relevant – og gerne stoffrit
behandlingstilbud, hvis et sådant eksisterede. Dette er i korte træk baggrunden
for, at den selvejende institution Projekt
Menneske blev inviteret inden for murene med henblik på at udføre opsøgende,
motiverende og behandlingsforberedende arbejde i Vestfløjens kvindeafdeling i
Vestre Fængsel samt varetage behandlin34
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Resultaterne kan læses i den nyligt udkomne rapport Kvinder i motivations- og
stofmisbrugsbehandling i Vestre Fængsel
og Horserød Statsfængsel, som bygger på
en kombineret proces- og effektevaluering. Rapportens kvalitative del er primært
en erfaringsopsamling og baserer sig på
beretninger og overvejelser fra projektdeltagerne (behandlere, fængselsansatte samt indsatte kvinder). På den baggrund leveres et indblik i, hvordan projekthverdagen og behandlingen tager sig
ud fra de forskellige aktørers side: Hvad
kendetegner og præger forholdet mellem
værtinstitutioner og projekt? Hvilke opgaver og aktiviteter fylder i hverdagen?
Hvordan har projektet grebet opgaver og
de løbende udfordringer an?
Den største udfordring har været problemerne med at fylde pladserne i den
stoffri behandlingsafdeling i Horserød
op. I en af analyse af årsagerne til, at belægningsproblematikken har fyldt så meget, som den har, identificeres tre hovedårsager, som kort sagt kan henføres
til tre niveauer. Det drejer sig for det første om ’systemfaktorer’ (politiske krav og
systeminterne anliggender), for det andet om ’motivationsfaktoren’ (den enkelte indsattes ønske om og parathed til
at indgå et behandlingsforløb under afsoning) og for det tredje ’stoffrihedsfaktoren’ (parathed til at afsone i et stoffrit
miljø, herunder konsekvenserne ved at
’bryde’ reglen om stoffrihed).
Diskussionen af målgruppens motivation, forbehold og behandlingsparathed
og erfaringerne med at kombinere afsoning og behandling suppleres med en beskrivelse af kvindernes oplevede udbytte
af behandlingsindsatsen. I et forsøg på at
sætte de danske projekterfaringer vedrørende målgruppens særlige problemer og
behandlingsbehov i perspektiv trækkes
der til sammenligning linjer til den inter-

nationale forskning på området. Endelig
diskuteres de udfordringer og dilemmaer,
det indebærer at drive misbrugsbehandling i fængselsregi og ikke mindst i forhold
til den aktuelle målgruppe, hvor de fleste
af kvinderne er mærket af særdeles komplekse problemer – ud over stofmisbruget.
De problemkomplekser, som kendetegner
projektets målgruppe, belyses i den kvantitative del af rapporten og perspektiveres blandt andet ved at sammenligne de
indsatte kvinder med såvel stofafhængige
kvinder og mænd i behandling uden for
fængslet. Afslutningsvis gennemgås behandlingens effekt med fokus på kriminalitet, stofforbrug, beskæftigelse/uddannelse og psykiske og sociale belastninger
før og efter afsoningen.

Forsøgsprojektets perspektiver
I en dansk sammenhæng er den kombinerede afsonings- og behandlingsform i
lighed med kvindespecifik misbrugsbehandling stadig i pionerfasen. Forsøgsprojektet har bidraget med vigtige erfaringer og inspiration til yderligere udvikling og kvalificering af behandlingstiltag,
ikke blot i forhold til kvinder med misbrugsproblemer, men alle indsatte, der
ønsker at benytte tilbud om behandling
under afsoning. Især giver erfaringerne
anledning til at pege på, at forudsætningen for, at behandlingsindsatsen opfattes som såvel attraktiv som effektiv,
er, at behandlingsafdelinger for det første får fleksible vilkår (bl.a. i forhold til
opfyldningskrav), og for det andet tilføres
de nødvendige personale-, efteruddannelses- og faglige specialistressourcer. En
anden forudsætning for at behandlingsindsatsen under afsoning giver det tilsigtede udbytte er den gamle traver om, at
samarbejdet mellem behandlingsprojekt/
fængsel og hjemkommune fungerer, herunder koordineringen omkring relevante
opfølgningsforanstaltninger.
HELLE VIBEKE DAHL
PROJEKTMEDARBEJDER, CRF
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Når stofmisbrugere havarerer
Ny dansk undersøgelse viser, at tiden efter løsladelse er særlig farlig. Når gælden til samfundet
er betalt, indtræder en markant overdødelighed. Hvordan kunne dette fund påvirke indsatsen?
Hvad kan vi lære, og hvad kan vi gøre?

scanpix

af Michael Jourdan

I efterhånden ganske mange år har
offentliggørelsen af det årlige dødstal for stofmisbrugere i Danmark
været en lidet opmuntrende begivenhed. Vi ligger vedvarende på et
stabilt højt niveau, som er markant
højere end mange lande, vi ynder at
sammenligne os med. Vi kan ikke
rigtig få brudt kurven. Den omfattende satsning på behandling - såvel i som uden for fængslerne – kan
ikke aflæses på dødeligheden. Eller
måske kan den… men i så fald ikke
helt sådan, som vi kunne håbe.
En ny undersøgelse af epidemologen Peer Brehm Christensen m.fl.
giver stof til eftertanke. Sammen
med sine kolleger satte Brehm Christensen sig for at undersøge hvor

høj dødeligheden er blandt stofmisbrugere efter løsladelse, hvilket
er ganske relevant at undersøge, for
det anslås, at 3.200 stofmisbrugere
passerer gennem fængselssystemet
hvert år, og at op mod 70 procent af
alle stofmisbrugere mindst en gang
i deres liv kommer i fængsel. Så hvis
der skulle vise sig at være en overdødelighed blandt nyligt løsladte,
kunne man måske justere på praksis
på en eller anden måde, og dermed
tage toppen af dødeligheden.

soner pr. år, hvilket vil sige 12 gange
så høj som for ’normaldanskeren’.
Sværere er det at bestemme, hvor
høj dødeligheden er blandt stofmisbrugere, som ikke er i behandling,
men den skønnes at være omkring
dobbelt så høj – altså ca. 5.0 pr. 100
personer pr. år. En stofmisbruger,
der ikke er i behandling, lever altså
livet farligt og har ca. 25 gange så
stor risiko for at dø i løbet af det
kommende år som en ikke stofmisbrugende dansker.

Hvor farligt er det at 		
være stofmisbruger?
Først lidt baggrundsfakta. Forventet dødelighed i befolkningen generelt er 0.2 ud af 100 personer pr. år.
Dødelighed blandt stofmisbrugere i
behandling er ca. 2.4 ud af 100 per-

Hvor farligt er det at 		
være nyligt løsladt?
Hvordan ser det så ud for de nyligt
løsladte? For at gøre en lang historie kort (mere om undersøgelsen
nedenfor) fandt Christensen et al.
ud af, at det er særdeles kritisk at
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blive løsladt. Mens man ud fra ovennævnte tal kunne forvente en dødelighed på mellem 2,4-5.0/100 pr. år,
svarede den faktiske dødelighed de
første 2 uger efter løsladelse til en
dødelighed på 13.0/100 personer
pr. år. Undersøgelsen dokumenterer, at det er ca.:
• 2 ½ gange så farligt at være nyløsladt stofmisbruger, som at være
stofmisbruger uden for behandlingssystemet
• 5 gange så farligt at være nyløsladt stofmisbruger, som at være
stofmisbruger i behandling
• 65 gang så farligt at være nyløsladt stofmisbruger, som at være
ikke stofmisbrugende ’normaldansker’!

Hvad kan vi bruge sådanne oplysninger til?
I ét perspektiv til noget nært intet. I et andet perspektiv kan oplysningerne bruges til en del.
Stoffer er farlige: Intet nyt
I det første perspektiv ses overdødeligheden blandt stofmisbrugere
som en forholdsvis konstant og naturnødvendig størrelse, som hænger
sammen med, at stoffer er farlige,
at livet som stofbruger er hårdt, at
stofmisbrugere udviser en risikoadfærd, som er højere end gennemsnitsdanskerens, at der er risici forbundet med at indtage stoffer, hver
evig eneste gang disse indtages, og
at man i værste fald hver gang risi-

om undersøgelsen
Dokumentationen for stofmisbrugeres forhøjede risiko for at dø af en overdosis er
baseret på en register-undersøgelse for årene 1996-2001, hvor det var muligt at
følge en kohorte af stofmisbrugere. Til undersøgelsen blev der brugt oplysninger fra
de danske registre over stofmisbrugere, hepatitistilfælde, dødsårsager, strafferegistret, civilregistret og politiets register over stof-relaterede dødsfald. Der blev fundet
15.885 stofmisbrugere, hvilket svarer til 62% af den anslåede stofbrugende befolkning i Danmark. Blandt denne gruppe af stofmisbrugere var der 1.000 dødsfald, af
hvilke 51% blev klassificeret som overdosisdødsfald.
Inden for de første to uger efter løsladelse var der 26 dødsfald blandt 6.019 løsladte stofmisbrugere – det svarer til 13 ud af 100 personer pr. år. I de første to uger efter løsladelse
skyldtes 92% af dødsfaldene overdosis – i den efterfølgende tid udgjorde de 68%.

Udviklingen i dødsfald blandt danske stofmisbrugere

Kilde: Rigspolitichefens Narkotikastatistik
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kerer at dø. At stofmisbrugeres sygelighed og dødelighed ligger langt
højere end normaldanskerens ditto
hører i denne forforståelse til i kategorien af trivielle kendsgerninger.
Det er ingen overraskelse. Hvor tragisk det end er, når en stofbruger
dør, hører det til naturens orden.
Konklusionen på oplysningen
om en særlig stor overdødelighed
kort efter løsladelse ligger dermed
lige til højrebenet: Det er farligt at
bruge stoffer. Godt at komme i behandling. Og bedst at holde op med
at bruge stoffer. Vi kan ikke rigtig
kan gøre fra eller til, med mindre vi
kan få brugerne til at ophøre med
deres stofbrug.
Stoffer kan være mere eller mindre
farlige: Nyt fokuspunkt
I et andet perspektiv undrer man sig
for det første over, hvorfor stofmisbrugeres dødelighed er så forskellig,
som tilfældet er, når man sammenligner fra land til land: Hvorfor lykkes det nogle steder at knække kurven, når det i Danmark mislykkes at
sænke dødeligheden?
Frem for at tage det som en given
ting, at stofmisbrugere nødvendigvis havarerer, kunne man så ikke
gennem forskning blive klogere på,
hvornår, hvorfor og hvordan stofmisbrugere især havarerer, og gennem
målrettede tiltag, der bygger på
denne forskning, opnå resultater?
Forbilledet er nærliggende: trafiksikkerhedsforskningen! Vi ved, at
vi aldrig kommer ned på 0 dræbte i
trafikken. Men vi arbejder systematisk på at nedbringe antallet af tilskadekomne og dræbte. Og det lykkes
faktisk overraskende godt! Til trods
for at vi har flere biler end nogensinde i Danmark, og der køres flere
personkilometer pr. år end nogensinde, så er det lykkedes at nedsætte
både antallet og omfanget af ulykker
til det laveste i 50 år. Intet enkelt tiltag har kunnet udvirke dette. Men
summen af en lang række risikominimerende tiltag har tilsammen haft
en imponerende effekt.

birgitte jensen
REDAKTØR PÅ STOF
MICHAEL JOURDAN
FILOSOF OG REDAKTØR PÅ STOF

Et tankeeksperiment: 		
Find de sorte pletter
Kunne man tænke sig, at der på
lignende vis fra politisk hold blev
nedsat en ’Stofmisbrugssikkerhedskommision’, der under mottoet:
’Hver forgiftningsulykke er én for
meget. Stofmisbrugssikkerhed starter med dig’ skulle forholde sig til
forhåndenværende viden og foreliggende muligheder? Kunne man
lave en handlingsplan, hvor målet
var, at i perioden 2007-2017 skulle
antallet af overdosisdødsfald reduceres med 40 %? Kunne man lave
et opfølgningsprojekt, hvor man
vurderede og evaluerede allerede
igangsatte og planlagte initiativer
samt initiativernes effekt i forhold
til en reduktion af antallet af dræbte
og tilskadekomne ved stofmisbrug?
Og ville et naturligt sted at starte
sådanne bestræbelser ikke være den
foreliggende undersøgelse?
Ret beset er det præcis, hvad undersøgelsen lægger op til. Man har
lokaliseret dét, som i trafikken ville
blive kaldt en sort plet. Hér havarer
stofmisbrugerne. Hér sker der uheld
om og om igen. Kunne man f.eks.
sætte ind over for overdosisdødsfald
efter løsladelse, ville en del være
vundet. Forskerne foreslår i deres
konklusion, at det bliver undersøgt,
hvordan mere vedligeholdelsesbehandling i fængslerne vil kunne
medvirke til at reducere antallet af
dødsfald efter løsladelse, idet de
hæfter sig ved, at det er velkendt,
at substitutionsbehandling medfører markant lavere dødelighed, og
at kun en lille del af de fængslede
stofmisbrugere modtager vedligeholdelsesbehandling.
Pausedødsfald og videre perspektiver
Hvis vi går ud over den foreliggende
undersøgelse, kunne man passende
rette opmærksomheden mod det
mere generelle problem, som har
betegnelsen ’pausedødsfald’ – et
udtryk der forsøger at indfange den
stærkt forhøjede risiko for overdosis, som indfinder sig, når en stof-

misbruger indtager stoffer efter i en
periode ikke at have indtaget stoffer.
Toleranceudvikling og toleranceafvikling i forbindelse med indtagelse
af opiater er svær at få styr på for
stofmisbrugerne, og risikoen for
pausedødsfald er ikke kun stærkt
forhøjet i forbindelse med løsladelse, men også i forbindelse med
tilbagefald efter stoffrihedsorienteret behandling og i forbindelse med
fornyet stofindtag efter selvnedtrapning og lignende.
Man kunne følgelig ønske sig, at
der blev gennemført en lignende
registerundersøgelse af dødeligheden umiddelbart efter afbrud eller
afslutning af stoffrihedsorienteret
behandling. Har vi her endnu en
sort plet, over for hvilken der kunne
gøres en indsats?

Birgitte Jensen har researchet til denne
artikel.

Mere om undersøgelsen:
Resultaterne af undersøgelsen findes i
artiklen med titlen: ‘Mortality among
Danish Drug Users Released from Prison’,
som er publiceret i International Journal
of Prisoner Health, March 2006; 2(1): 13-19.
Forfatterne er:
PEER BREHM CHRISTENSEN,
Odense Universitets Hospital,
EVA HAMMERBY, Sundhedsstyrelsen,
ELSE SMITH, Statens Serum Institut
& SHEILA M. BIRD, Medical Research
Council, Biostatistics Unit, Cambridge, UK
Korrespondance:
Peer Brehm Christensen,
mail: peer.christensen@dadlnet.dk

Forebyggelse
Man kunne også rette søgelyset
mod, hvordan overdoser kan forebygges og undgås. Et muligt svar
kunne være en stor udbredelse af
OD-folderen omtalt på side 38 i
dette nummer af STOF. Et andet
svar kunne være bedre opfølgning
i forbindelse med løsladelser, som
foreslået af Jens Dam på side 30.
Mon ikke det også ville være en
god ide at forbedre mulighederne for
hurtig og let-tilgængelig (gen-)tildeling af substitutionsbehandling i forbindelse med afbrudte behandlinger
samt efter stoffrihedsbehandlinger,
hvis stoffriheden ikke holder?
Endeligt må det i denne sammenhæng være på sin plads at gøre
opmærksom på, at man i forbindelse med 0-tolerancepolitikken
i og uden for fængslerne og den
øgede brug af stoffrihedsorienteret
behandling i fængslerne vil kunne
frygte, at overrisikoen for dødsfald
i forbindelse med løsladelse – som
påvist i undersøgelsen – alt andet
lige vil kunne resultere i flere dødsfald i de kommende år, med mindre
der tages passende foranstaltninger
til, at løsladelse ikke medfører øget
dødelighed.
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OD+
folder fra Gadejuristen

GADEJURISTEN
Organisationen Gadejuristen blev stiftet i 1999. Gadejuristen er en privat organisation, som har sit primære fokus rettet mod hårdt belastede stofbrugere.
Organisationen baserer sine tiltag og projekter på en
pragmatisk folkesundhedsstrategi - skadesreduktion
(harm reduction).
Gadejuristens seneste initiativ er udsendelsen af en
folder, som forhåbentlig kan være med til at færre dør
af en overdosis (OD). I folderen får man bl.a. at vide
hvordan man bedst undgår en OD, myter om OD og
hvordan man skal forholde sig hvis ulykken er sket.
Folderen er gengivet her på siden, og intentionen
er, at den kommer så bredt ud som muligt til folk på
stofmisbrugsområdet. Den kan printes fra hjemmesiden:

www.gadejuristen.dk/pdf/ODfolder.pdf
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strukturreform
Efter kommunalreformen er Fredericia endt som en foregangs
kommune, som mange skæver til. I dette interview fortæller center
leder Niels Danstrup om baggrunden for Fredericia-modellen, brysttil-bryst-tid, søllegørelse, omsorg med stort O, de små skridt og de
store mirakler, samt om det unikke og det eftergørbare i Fredericia
Kommunes måde at håndtere mennesker med misbrugsproblemer på.

VERDEN
IFØLGE
NIELS
DANSTRUP
– Om lokale løsninger og om at gå selv

Lotte Adsbøll

AF MICHAEL JOURDAN
Siden 1996 har amterne haft misbrugsområdet, men ikke i Fredericia. I har længe valgt selv at stå for tingene. Hvorfor?

Det er en lang historie, som udspringer i 80’erne i en situation,
hvor kommunerne som helhed ikke
rigtig ved, hvordan de skal håndtere
misbrugsproblemer. De fleste steder
har man ikke rigtig noget at byde på,
og tit vågner man kun op i enkeltsager. Som noget typisk fra perioden
husker jeg et tv-program, hvor den
ene kommunale udvalgsformand
efter den anden blev konfronteret

med en stofmisbruger på 28 år og
hans mor, der sad og græd eller var
vred. Kommunens folk blev simpelthen rundbarberet, for de kunne
ikke svare på, hvem der havde ansvaret, og hvorfor det var så svært at
finde rundt i tilbuddene. Man kørte
frem og tilbage med hinanden.
I virkeligheden var det hele tæt
på ingenting. Op til først i halvfemserne lå området i ruiner. Det var
et lavstatus område, og der var ingen penge at gøre godt med. Men så
begyndte Folketinget at røre på sig.
Området blev opprioriteret og fik en
økonomisk saltvandsindsprøjtning.

Pludselig var det mere attraktivt at
gå i gang. Man kunne lave noget,
og så vidt jeg ved, blev både KL og
Amtsrådforeningen spurgt, om de
ville have området.
Kommunerne sørgede ikke for at
få det. Det blev så amterne i stedet.
Situationen var speget. Nogle relativt få kommuner, som var i gang
- og brændte for det – følte, at de
mistede det her område til amterne.
Det blev dem frataget. Nogle af de
store magistratskommuner havde
noget og ville ikke af med det. Men
summa summarum var, at kun var
5-6 kommuner reelt var interesseret
Stof 8
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TIDSLINJE OVER MISBRUGSINDSATSEN I FREDERICIA

1993				
Kommunal aktivitet:
Ingen

1. september: Stofmisbrugsområdet
hjemtages fra Vejle Amt.
Misbrugscentret og Værestedet
’Solstrålen’ oprettes.

i at beholde det. For mange kommuner var det lidt af en befrielse at
slippe af med problemet.
Efter nogle år var der dog igen
nogle kommuner, som begyndte at
interessere sig for det, men for overhovedet at kunne komme i betragtning skulle de nu have nogle tilbud,
som var på niveau med amtets, og
det kunne man jo ikke bygge op
tilsvarende. Det var svært for kommunerne at matche amtet, efter at
området - i amternes regi – havde
fået tilført penge.
Så hvis ikke man kom med i første hug, så
var løbet kørt?

Ja, Fredericias fordel var, at vi var
med fra starten. Amterne kom på sagen i 1996, men vi var startet allerede
et par år før, så da der kom penge til
området, kunne vi bygge op og supplere det, vi havde i forvejen.
Hvordan kan det være, at Fredericia valgte at gå selv, allerede inden området blev
opprioriteret?

Det var en heldig blanding af
mange faktorer. Dels var der stor
lokalpolitisk interesse og opbakning
til sagen. Blandt andet havde vi et
socialudvalg, som brændte for det
her område, som var på fornavn med
en stor del af stofmisbrugerne. Man
syntes, at der skulle gøres noget og
var indigneret over, at folk skulle gå
til på grund af stoffer.
Dels var der embedsmænd i or40
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1994			

1995						

Udvidet arbejdsmarkedsprojekt.

ganisationen, som ville samle det op
og sætte det i gang. På den måde har
vi været meget begunstiget i Fredericia. Vi havde en socialudvalgsformand, som ikke var bleg for at tage
en frivillig vagt, når man havde brug
for det på mændenes krisecenter
– der iøvrigt også blev drevet af stofmisbrugerne.
Hvorfor det netop var sådan i
Fredericia og ikke andre steder,
må du ikke spørge mig om. Men af
uransagelige årsager var der en opbakning til stede for at gøre noget
lokalt. Måske har det noget med byens kulturhistorie at gøre. Der har
ikke været de der elitære barrierer
og dermed bedre muligheder for en
mere grænsenedbrydende virksomhed. Opbakningen har i hvert fald
været på plads. Jeg kan kokettere
med, at jeg faktisk aldrig har fået
økonomisk nej til noget! Det er lidt
utroligt på et område, som ellers har
lavstatus eller havde lavstatus.
Var Vejle Amt begejstret for, at I kørte selv
i Fredericia?

Nej, det kan man ikke ligefrem
hævde. Når et område rykker over,
er det mit indtryk, at man gerne vil
have, at det rykker rent over. Når
der kommer ganske store økonomier ind i det, så er man interesseret
i at holde det samlet. Desuden har
man nok været nervøs for, at andre
kommuner også skulle gå selv. Kunne amtet så bevare det beredskab,

man skulle have? Så begejstringen
for Fredericia-modellen har nok
været begrænset i amtet, men man
har bøjet sig for, at der var et lokalt
engagement, og at vores politikere
havde politisk vilje til selv at varetage dette område.
Den måde, I har grebet tingene an på, har
medført en del interesse fra omverdenen.
Hvor mange har egentligt besøgt jer?

Vi har haft rigtig mange besøg, men
vi holdt op med at registre hvor
mange for en del år siden, hvor vi
gjorde vi op, at 217 delegationer fra
kommuner og institutioner havde
været på besøg.
Interessen for at besøge Fredericia og se, hvordan vi greb tingene
an, er faldet i flere tempi. Første besøgsrunde var, da amterne overtog
området. Der var en række amter,
som dybest set ikke anede en bønne
om tingene – svarende præcis til den
situation, vi står i nu, hvor mange
kommuner sender delegationer af
politikere og embedsmænd, for at se
hvordan tingene kan gribes an. Man
vidste dengang i amterne, at man
skulle overtage nogle personer, der
var på metadon, men hvad skulle
man i øvrigt gøre? Hvad er behandling og væresteder for noget? Hvordan skal infrastrukturen bygges op?
Anden besøgsrunde fandt sted i
forbindelse med, at vi i Fredericia
satsede voldsomt på døgnbehandling. I den første tid sendte vi folk i

						

Tune Andersen

1996-1998		
Forbehandling og efterbehandling.
Tre NA-grupper. Arbejdsmarkedsprojekt
– alle brugere ønsker at blive behandlere.
Halfwayhus og familiekurser.

døgnbehandling i bundter, for noget
skulle der jo ske. Folk var jo relativt
nyansatte, og vi vidste ikke bedre.
At der var så mange døgnbehandlingsplaceringer i perioden 1995-97
vakte en vis opsigt.
I fasen derefter begynder vi på
at lave behandling i nærmiljøet.
Vi etablerer lokale alternativer til
døgnanbringelserne. Vi laver vores
egen stoffri døgnbehandling midt
i byen. Samtidigt etableres der væresteder for stoffri og for aktive. Og
så begynder endnu en runde besøg.
Det rejser man også til Fredericia
for at se.
Sidst i halvfemserne begynder
vi at køre en række beskæftigelsestiltag, og det vækker igen interesse
– især da vi de sidste 4-5 år kommer
ind i en tid, hvor man skal aktivere
stort set alle brugere. Endelig har vi
haft mange besøg op til kommunalreformen. Der kigger man igen på,
hvordan man bygger det op. Hvordan man visiterer, og hvilket beredskab der skal til.
For at imødekomme interessen
gennem alle årene har vi været nødt
til at lægge formidling ind som en
del af vores projekter. De mange besøg har nu ikke kun været en belastning. De har også givet os et stort
netværk.

1997			

1999			

Egen døgnbehandling.
To halfwayhuse.
Tilbagefaldsprojekt.

Kommunal aktivitet i 8 grupper: visitation, behandling, metadon, clean,
nærbehandling, arbejde- & uddannelse,
familiestøtte.
Fem væresteder og en landsdækkende
forening for væresteder (LVS).

er jo ikke noget, vi har fulgt op på.
Men noget af det, som i starten har
gjort et indtryk på mange, er det
blandede personale, vi havde.
I Fredericia er der højt til loftet,
og hjertet banker for det frivillige
sociale arbejde, så vi syntes fra kommunens side, at det var helt naturligt at koble sig på den verden.
Det betød, at vi tog både frivillige
og ex’ere ind. På den måde havde vi
masser af arbejdskraft.
Men først i 90’erne var det altså
ganske usædvanligt at tage ex’ere
ind i organisationen. En af de første piger, der blev stoffri, blev ansat som min chefs sekretær. Det
var lidt pudsigt for mig i starten, at
hun skulle holde mig tilbage, når jeg
stod ude i forkontoret og ville ind
og snakke med chefen. Man ansatte
ex’ere i vores ungdomshus og som
rådhusbetjente, og det viste os, at
det kunne lade sig gøre. På et tidspunkt havde vi i vores organisation
half and half – halvdelen af de ansatte havde en faglig uddannelse, og
halvdelen var ex’ere. Og derudover
havde vi en lang række frivillige til at
drive caféer og stille op til arrangementer. Når vi lavede nedtrapningsture, havde vi også frivillige med,
der havde prøvet turen før.

registrerede nu og da en vis undren
over for vores metoder og fremgangsmåder. Hvilket får mig til at
tænke på, at det var noget af en oplevelse, at ’gode behandlere’ blandt
vores besøgende for mig at se egentlig stemplede deres egne brugere
som nogen, der aldrig ville fjerne sig
fra den pariaklasse, de nu var kommet i - uanset hvad. Det har været
mærkeligt at møde socialrådgivere
og socialpædagoger, som havde
den opfattelse at deres klienter ikke
kunne vokse ind i deres egen kreds.
De bliver ved med at være en slags
klienter for dem – mennesker som
ikke har vækstpotentiale. Det siger
måske lidt om den behandling, man
så yder de pågældende.

Hvad har folk fået med hjem fra deres besøg i Fredericia?

Hvad har besøgende fra steder, hvor man
ikke har den slags tradition, mon tænkt
om det?

Det er svært for mig at vide, og det

Det kan jeg ikke svare på, men jeg

Kræver jeres måde at håndtere tingene
på så ikke en bestemt indstilling og en
speciel sammensætning?

Jo, man kan ikke kopiere Fredericia,
uden at forudsætningerne er til stede. Der skal både være lokal politisk
opbakning til at satse og samtidigt
sidde nogle folk i administrationen,
som er risikovillige, og som tør gå
nye veje. En række centralt placerede personer skal være enige om,
at der er vækstpotentiale i folk, og at
man er meget andet end misbruger.
Hvis ikke der er politisk opbakning
til det her, eller hvis man har en anden indstilling, kan man rejse nok så
mange gange til Fredericia uden at
kunne tage ret meget med hjem.
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2000			
Stoffri misbruger nr. 100 - halvdelen
er i job eller under uddannelse.

Når man hører dig fortælle om Fredericamodellen, får man indtryk af ganske stor
risikovillighed. Man har eksperimenteret
meget, og der har været udvist stor fleksibilitet. Nogle gange har man vel begået
fej, og brugt ressourser på ting, som ikke
virkede, og så har man justeret kursen.
Kunne du ikke sige noget om denne eksperimenterende fremgangsmåde?

Da jeg i 1992 blev ansat i Fredericia,
kom jeg ind i en organisation, som
på godt og ondt havde den ide, at
vi kan det hele selv. Man gik lidt i
baglås over for at købe sig til ydelser, men havde til gengæld ret brede
skuldre i forhold til selv at klare tingene.
Så hvis man i 90’erne i Fredericia
stillede op med et projekt og sagde:
’Jeg tror, vi kan selv, men det er ikke
sikkert’, var svaret: ’Jamen, så prøv’.
Og hvis ideen var fejlskudt, så var
indstillingen: Jamen, så har vi da
fundet ud af det. Så må vi jo gå en
anden vej.
Hvor lang tid fik man at løbe på, og hvad
slags budget fik man til at prøve tingene
af med? Hvordan eksperimenterede man
i praksis?

Lad os tage eksemplet døgnbehandling. I året 1992 udstedte vi
stort set en behandlingsgaranti. Alle
stofmisbrugere fra Fredericia, som
ville i stoffri døgnbehandling, fik det
bevilliget. Vi havde ikke så mange
alternativer - kun metadon og lidt
rådgivning. Så vi kørte løs med
døgnbehandling, og ganske mange
42
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2001				

2004 – 2005

Alkoholfunktion målrettet
aktiveringsmodtagere.

Substitutionsbehandlingen overtages.
Arbejdsmarkedsprojektet reorganiseres.

- som drev stoffri døgnbehandlings
institutioner i Danmark - blev veletablerede på den konto. Det brugte
vi rigtig mange penge på.
Men hen ad vejen indså vi, at der
for en række mennesker skulle knap
så indgribende tiltag til. Dét endnu
en gang at rykke en mand op med
rode, som har været anbragt på en
række institutioner, siden han var
barn, og som har været et antal gange i fængsel, og som siden hen igen
har været anbragt på diverse institutioner, var måske ikke altid lige godt.
Nogle kunne måske bedre profitere
af, at man gjorde nogle ting i nærmiljøet, og så fik vi vores direktør
med på en byvandring i Fredericia,
og vi pegede på forskellige ejendomme, vi godt kunne tænke os, for vi
mente, at det da godt kunne være,
at vi kunne lave det selv midt i byen.
Og vi fik ejendomme, og i dem byggede vi så misbrugscenter, cafeer og
væresteder, uden at vi vidste, om det
holdt vand eller ej. Og vi etablerede
12 døgnpladser midt i Fredericia.
Vi kunne ikke dokumentere, at det
kunne lade sig gøre, men vi fik grønt
lys til at prøve.
Hvor lang tid fik I så at løbe på? Hvornår
og hvordan skulle I gøre op, om det virkede?

Som narkobehandling har udviklet
sig fra 1994, har man taget skridt på
skridt, hvor man ikke helt har vidst,
om man har haft fast grund under
fødderne. Hvor meget kunne laves i
nærmiljøet? Hvor meget skulle man

anbringe folk lang væk? Hvilke tiltag
skulle der til? Hvad skulle efterbehandling indeholde?
Så vi har taget en række usikre
skridt, men altid stillet op til evaluering, hvis nogen ville ind og følge os.
Vi har aldrig sagt nej. Blandt andet
har CRF evalueret værestedsområdet og opbygningen af nærbehandlingsmiljøerne.
Men det har ikke været et krav i forbindelse med bevillingerne, at I skulle effektmåle og evalueres?

Nej, for evalueringer er meget bekostelige at få udført, og de millionbeløb har ikke været til stede. Rambøll
lavede en stor konsulent-undersøgelse, som kostede 5 millioner. Evalueringen kostede mere end vores
budget på daværende tidspunkt, så
det har ikke været en farbar være at
kræve, at alt skulle evalueres.
Hvilke rettesnore har politikerne så haft?
Er det foregået på slump: Det her går vist
meget godt, og det her går vist ikke så
godt?

Holdningen har været, at vi skulle
melde ud, hvad det var for kvaliteter, vi forsøgte at skabe, og hvilke
mål vi gerne ville nå. Virksomhedskulturen inden for kommunen var
og er sådan, at der kommer succesmål på alting. Mindst en gang om
året har vi skullet redegøre for, om
vi nåede disse mål, samt hvorfor og
hvorfor ikke.
Hvad med den satsning på stoffri døgn-

2005 				

2006 				

Projekt med mentorer på arbejdspladserne.

SKP-ordningen bliver permanent

behandling, som viste sig at være en
oversatsning: Hvorfor og hvordan gik det
helt konkret til at I justerede på den?

sig til tåls med metadon. Det vil de
ikke have mere. På den anden side
kan hverken de selv eller vi se noget
perspektiv i at tage af sted igen på
den samme - eller en ny - stoffri behandlingsinstitution. Der er noget,
der ikke rigtig virker. Og så er det,
vi siger: Alt andet er kikset. Lad os
prøve selv. Det, vi så opdager undervejs, mens vi sidder og filer på programmet, er, at det, at man kan få en
gruppe af mennesker kittet sammen,
til at ville noget sammen og hjælpe
hinanden sammen – gruppedannelsen – er utrolig vigtig. De første par
gange vi kører de her hold, kan vi
se, at gruppedannelsen er vigtigere
end alt andet. Vi interviewer folk
og forsøger selv at evaluere på programmet, og det man kan huske, er
det samvær, man har haft, og den
hjælp man har fået af hinanden. Det
er grundlaget for, at noget kan lade
sig gøre i nærmiljøet.

Jeg vil godt lige forklare satsningen.
Det udsprang af en ung socialudvalgsformands kiggen på sine gamle
skolekammerater. Mange af dem,
som gik hos os, var nogle, han kendte fra det miljø, som han selv var
vokset op i. Det var lilllebrødre og
storebrødre og legekammerater han
så nede hos os, og han brændte helt
vildt for, at den suppedas skulle de
ganske enkelt ud af. Der skulle gives
nogle tilbud til dem. Det er et godt
og gedigent socialt engagement, som
jeg har meget respekt for. Det, som
gjorde en forskel, var det personlige
kendskab. Jo længere væk man er
fra gruppen, jo mere fordømmende
kan man se på dem. Vi havde nogle
politikere, som var tæt på, og som
kendte dem, og som stadig boede i
nærheden af, hvor de boede, og de
mødte dem hver dag og gik og snakkede med dem.
Men hvad er det så, som får jer til at sige
til jeres socialt engagerede lokalpolitikere, at vi må gå nye veje? I kunne jo også
stille jer tilfredse med, at pengestrømmene flyder, og at I får sendt folk i stoffri
behandling i endeløse strømme.

Det starter på det helt elementære
plan. Vi har 5-6 stykker, som har
været i behandling på flere forskellige institutioner. De kan næsten få
lov at vælge selv, og alligevel knækker filmen hver gang. De afbryder
og kommer hjem, og de vil ikke slå

Inkluderer gruppedannelsen folk med
kommunal ansættelse?

Det, vores brugere fremhæver, når
vi interviewer dem, er lidt af en ahaoplevelse for en som mig. Det er
ikke terapitimerne og rådgivningen,
som gør den store forskel. Nej, det
er måden, man er blevet bragt sammen på, og den ånd, der er blevet
skabt mellem folk, og det sociale
fællesskab – den gruppedynamik
– der er blevet skabt.
Plus det, at det er samme behandlere, der er med fra start til slut.
Man skal ikke starte op nye steder

2007

Fra amtet overtages Alkoholambulatoriet – desuden rådgivningsforpligtelsen
over for unge, pårørende og samarbejdspartnere samt forpligtelsen til
forebyggelse og oplysning.

og møde nye mennesker og spille
Karl Smart. Man kender hinanden. Rollerne er på plads. Tingene
er placeret. Man skal ikke starte op
forfra.
Starter man ikke forfra, er der to
gevinster: meget mindre spildtid og
meget større engagement brugerne
imellem. Og det er især det sidste,
de alle sammen giver den højeste
score. Sammenlignet hermed har
programmet ikke den store betydning, og alt det, vi har strikket sammen som en del af nedtrapningen
– som vi selv syntes er ret genialt
- kan de slet ikke huske.
Vil det sige, at det er et problem i.f.m.
udenbys døgnbehandling, at når man
vender hjem, så er det slut med det fællesskab, som er opstået under behandlingen?

Ja, det er faktisk den historie, brugerne fortæller. Specielt de, som er
vant til at ryge ind og ud af fængsler, er lynhurtige til at få roller. Og
falder let tilbage til disse roller. I
behandlingssammenhængen kommer de lidt ud af den vante rolle. De
kommer op som enkeltpersoner og
kommer ind i nye sammenhænge.
Nogle gange er de kommet ind i en
god gruppe - andre gange i en mindre god gruppe – men altid skulle
man skilles, og så skulle man igennem de her faser, hvor man skiftede behandler mange gange, og det
kommer der ikke noget særlig godt
ud af. Paraderne falder kun langsomt, roller forlades kun langsomt,
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og tillid opbygges kun langsomt.
Hvordan har I sørget for, at brugerne så
vidt muligt ikke skal udsættes for behandlerskift i Fredericia?

Det kan man aldrig slippe helt for.
Kommunalreformen skaber ikke af
sig selv nærhed og tæthed i miljøet
og god kommunikation og koordination. Det kommer ikke ud af den
blå luft. Det er noget, man må skabe
og samarbejde sig til. Man må bruge
tid på at arbejde sig ind på hinanden, og alligevel er det svært. Det
er noget med at have medarbejdere,
som spiller sammen i den daglige
praksis. Det lyder smukt, men er
langt sværere at realisere end at få
sagt, for folk sidder med forskellige
holdninger og forskellige måder at
gøre tingene på.
Misteltenen i det her er, at der
blandt sagsbehandlere i de danske
kommuner er en ganske betragtelig
udskiftning. En af de centrale spillere omkring vores misbrugere er
arbejdsmarkedsafdelingen og også
der har man betydelig udskiftning,
så der kan være behov for mange
gentagne møder, hvor man fra misbrugscenteret fortæller om, hvad vi
går og laver. Så det gør vi. Vi holder
jævnligt møder og afholder døgnseminarer, hvor vi fortæller vores
arbejdsmarkedsfolk, at verden ser
sådan og sådan ud.
I forbindelse med at kommunerne overtager, hører man, at nu er der kun én dør
-tingene bliver samlet. Men er det ikke
sådan, at folk hører ind under en masse
forskellige paragraffer og dermed forskellige kontorer i kommunen, der ikke nødvendigvis spiller sammen?

I og med at folk efter kommunalreformen befinder sig ét sted og ikke
to steder, så er problemet mindre,
end det ellers ville have været. Fra
det kommunale misbrugscenter
kan man lettere gå forskellige steder
hen og hente det ene og det andet
og det tredje. Der kan også lettere
kommunikeres fra misbrugscenteret – sammen med klienten - til
44
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den kommende sagsbehandler, som
man kan bibringe fokus på de og
de opmærksomhedspunkter. Men
det store halleluja vil aldrig komme,
med mindre man får samarbejdet
op at stå.
I og med at der i Fredericia fra
starten var opbakning til, at vi selv
skulle lave et misbrugscenter, så
stod dørene lidt åbne for samarbejde. Andre steder skal man måske
først ud og åbne døre og skabe tiltro
til det misbrugscenter, man laver, og
få nogle samarbejdsaftaler op at stå.
Man skal som behandlingssystem
ind og vise, at man kan holde de aftaler, man laver. Det at samarbejde
ordentlig kan man ikke bare sige, at
man gør – det er noget, man skal bevise i praksis. Vi har gjort det, at vi
flere gange i en periode fremskyder
medarbejdere, så folk fra familieafdelingen eller arbejdsmarkedsafdelingen kommer ud hos os. Hver

gang har både de og vi lært noget,
og vores klienter har oplevet, at der
var et samspil. Det var vores måde
at gøre det på. Der er sikkert mange
andre.
I ’Det Fælles Ansvar 2’ lægges der op til,
at man skal ud af kontorerne - ud og
møde klienterne, hvor de er. Kan I leve
op til det?

Verden er fuld af paradokser. Nu
er jeg jo en gammel dreng i det her
spil: 32 år har jeg været med helt
nøjagtig. Og dét, jeg kan fortælle,
er, at i de første mange år var det
sådan, at hvis man arbejdede inden
for narkobranchen, så var man stort
set sammen med stofmisbrugere i
hele sin arbejdstid. Vi kunne bruge
alle vores kræfter på det, Tove Fergo
kalder ’bryst-til-bryst-tid’. Der var
måske et enkelt møde en gang om
ugen, som varede 2 timer, hvor man
snakkede om, hvad der skulle ske

i den næste uge. Der var så at sige
ingen krav om dokumentation og
meget lidt administration. Vi skrev
ikke en linie!
Efter nogle år kom der lidt dagbøger på banen: ’Kurt har været
her. Han har det lidt bedre. Han har
ikke tandpine længere’. Og så skrev
man: ’God vagt’ til sin kollega, og
så gik man hjem igen. Men den verden er jo uigenkaldelig slut. Med
penge følger der også akademikere
og andet godtfolk - og forskning og
fanden og hans pumpestok - og registrering og love, og kom ikke her.
Og tilbudsportalen.
Om hver ting - set isoleret - tænker man, at det er dæleme godt. Det
er jo rigtig godt at vi kan monitorere og forske. Det er godt at vi laver
handleplaner og ressourceprofiler.
Sikke et arbejdsredskab. Og hele tiden er der krav om dokumentation.
Men jeg synes måske, at man burde
holde et stort og langvarigt seminar
og kigge kritisk efter, om det hele nu
er lige nødvendigt? For hvor er det
lige, vi tager tiden fra? Det er da fra
klienterne!
De her 12-14 år, jeg har været i
Fredericia, har jeg kunnet se, hvordan det er gået med de enkelte medarbejderes tid til klienterne. Det lyder rigtig godt, at vi skal ud af kontorerne, men der er jo ingen, der vil
acceptere, at vi ikke overholder alle
de administrative forpligtelser, for
det eneste sted, man regulært kan
måle medarbejderne, er på skrevne
journaler, at der ligger handleplaner,
at der bliver holdt møder med den
og den, og samarbejdsmøder om dit
og dat. Kvaliteten af samtalen med
Brian – derimod – kan vi ikke rigtig
måle på.
Jeg synes, at der er en fare for, at
vi professionelle efterhånden kan
så meget med ’elektronikken’, at vi
bruger for meget tid på det. Tiden
bliver snuppet fra vores brugere. Vi
skubber kontakten med brugerne
over til andre. Jeg synes, at det ville
være helt forrykt, hvis vi skubbede
det hele over til de frivillige sociale

organisationer, fordi vi efterhånden
ikke har tid med vores møder og
lønsamtaler og udviklingssamtaler
og dokumentation og fanden og
hans pumpestok. Det ville være en
ulykke. Så jeg vil gerne råbe lidt op
omkring det her.Tiden går fra klienterne, når der kommer nye administrative opgaver.
Også de private organisationer
hopper med på den der ’nu-skal-viud-af-kontorerne’, og de har bedre
muligheder, fordi de ikke i samme
grad som det offentlige er bundet
op af administrative forpligtelser.
Sat på spidsen er det, som om vi
efterhånden skal have semi-professionelle eller frivillige på banen, for
at nogle skal have kontakt med vores
klienter.
Så paradokset er, at man efterhånden kan være i ret mange af de
her sociale brancher uden at have
ret meget med klienterne at gøre.
Hvis man følger alle de administrative procedurer, så bliver der faktisk
mindre og mindre tid til klienterne.
Det kan man så kompensere for,
ved at der kommer flere ansatte,
hvad der også gør, men så er vi ude
i dilemmaet igen, for så skal klienterne forholde sig til rigtig mange,
der hver har meget lidt tid.

Hvad er dit bud på den optimale balance
mellem ’bryst-til-bryst-tid’ og dokumentation/administration?

Det er svært at sige. Måske skulle
man spørge klienterne. Bør vi ikke
kigge på, om den gruppe, vi er sat i
verden til hjælpe, kan mærke det, vi
gør? Er det noget, de vægter? Kan
de mærke den store viden, vi har
fået af at dokumentere alting? - Kan
de bruge det til noget?
Vi bør have in mente, at der mig
bekendt aldrig er nogle af vores klienter, som har rost os for vores dokumentation og vores beskrivelser,
og sagt: ’Tak, fordi I holdt så mange
møder om mig – det hjalp mig meget’. Reelt er der ikke en kæft af vores
brugere, som værdsætter disse ting.
De værdsætter, når de kommer, og
de har ’røven i klemme’, at så har
man tid. Hvis man snakker med vores klienter om, hvad der har gjort
en forskel, så er det en person – et
menneske, der var der på det rigtige
tidspunkt, og som havde god tid. En
som havde hjertet på det rette sted.
En der gjorde noget eller sagde noget, som flyttede noget.
Derfor jeg er for eksempel så voldsomt glad for den SKP-ordning, der
nu er kommet, fordi folk starter der,
hvor vi andre i gamle dage startede:

Tune Andersen, Tour de Udsat
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Hvor der er god tid til at snakke med
klienterne og i et tempo, som vores
klienter kan følge. Hvis der er brug
for 3 timer, så er det det, man sætter af. Værestederne er et andet godt
eksempel, hvor man har god tid.
Dermed ikke sagt, at der ikke
både skal dokumenteres og administreres. Det skal der, men balancen må ikke kamme over. Vi kan så
meget, at nu begynder det at blive
farligt. Vi bukker nakken og siger, at
det er vel nok spændende, at vi også
kan dokumentere sammenhængen
mellem rødhårethed og injektionsfejl. Men er der brug for det?
Såfremt en personalegruppe,
hvis primære formål er at være i
kontakt med borgerne, dropper
ned på eksempelvis 25% kontakttid (jeg ved ikke, hvad den reelt er,
for der er ikke blevet kigget på det),
så er den gal. Jeg skal ikke kunne
sige præcist, hvor balancen mellem
’bryst-til-bryst-tid’ og dokumentation/administration bør ligge. Men
det nytter ikke noget i stadig større
grad at bombardere folk med administrative opgaver og bagefter sige:
I skal ud af kontorerne. Efter min
mening er der brug for en kvalitetsreform, hvor man ser på forholdet
mellem kontortid og klienttid. Vi
skal vurdere, hvad der skal gå ud,
hvis/når noget nyt skal ind.
I Det Fælles Ansvar 2 lægges der op til, at
der skal etableres ’Udsatte teams’, som
skal lave opsøgende arbejde.

Jamen, det er en glimrende ide.
Man har vist alle steder nogle grupper af borgere, som hænger lidt, og
som ikke rigtig er i kontakt med
nogen. At nå frem til borgeren og
få en dialog med borgeren og få en
bæredygtig kontakt, så man stille og
roligt kan snakke med folk, tager
tid, og det er altså ikke noget, man
løser på en halv times møde, der er
aftalt i forvejen. Så det, at man vil
gå svage borgere i møde og trække
forskellige faggrupper ind, det lyder
for mig som sød musik. Men det kan
man jo bare gøre.
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Er sagsbehandlerne med på den?

Det tror jeg. De fleste sagsbehandlere har jo ikke drømt om at lave administrativt arbejde i 75 procent af
tiden, eller hvad vi nu er oppe på.
Så der sidder da nogle og brænder
for at komme ud og komme i kontakt med borgerne. Vi taler ikke om,
at der skal etableres helt nye store
grupper af opsøgende medarbejdere
og ansættes en masse. Det er jo ikke,
fordi vi mangler kommunalt ansatte
til at løse denne her opgave. Det må
man kunne strukturere sig ud af. Jeg
tror egentlig ikke, at man kommer
til at lave mere arbejde. Det her er
målrettet mod nogle lokale, svage
grupper. Jeg tror, at mange af de her
svage grupper henvender sig hist og
pist. Det er sådan lidt tilfældigt. Jeg
tror egentlig bare, at man får noget
kontakt og systematik ind i det.
Overraskede det dig, at så mange kommuner, som tilfældet er, har valgt at
hjemtage opgaven? Og hvordan tror du,
at det vil gå?

Ja, det overraskede mig meget. Jeg
troede, at der ville være flere regionale tiltag tilbage, for der er jo ret
beset tale om en lang række kommuner, som ikke har erfaringer med
at håndtere det her.
På den ene side syntes jeg, at
misbrugsbehandlingen ligger hamrende rigtigt og godt i kommunen,
fordi borgeren er lige uden for døren, og det fremmer, at man laver
tiltag for de borgere, man ser hver
dag, og man vil være mindre tilbøjelig til at lave fine tiltag, hvor nogen
falder ved siden af, for det her er nu
kommunens ansvar og kommunens
ansvar alene.
På den anden side så ved jeg da
godt, at der er en lang række kommuner, som langt fra har kvalifikationerne på plads til at overtage
området helt fra bunden. Heldigvis
kan man konstatere, at stillingerne
i kommunerne i stor udstrækning
bliver besat med folk, som bliver
flyttet fra amterne til kommunerne.
Så det er ikke sådan, at pludselig

forsvinder halvdelen af personalet
fra misbrugsområdet. De er der
stadigvæk. På mange poster har vi
fortsat en lang række kvalificerede
mennesker, så min bekymring for,
at der bliver rent sorte områder, er
ikke ret stor.
Nogle steder bliver man særdeles godt kørende, og der får man
det brede tilbud på hylden ganske
hurtigt. Men der kan så være nogle
steder, hvor organisationen er så
lille, at den mangler saft og kraft
ude i hjørnerne, men det må man så
kompensere for. Der vil nok være en
overgangsperiode, hvor nogle ikke er
så gode. Det er der ingen tvivl om.
Og jeg har ikke nogen løsning på,
hvordan man på nogen mulig måde
kunne have gjort det anderledes.
Man må dog ikke glemme, at også
amterne har været forskellige. Der
har været rigtigt gode amter, men
der har også været amter, hvor man
i sit stille sind har tænkt: Hvordan er
de nået frem til det her verdensbillede, der er så relativt snævert? Derfor
har vi også sagt til KL - når de gad
høre på os – at det var vigtigt, at KL
kom til at spille en meget aktiv rolle
i forhold til at få snakket kvalitetsstandarder, og hvilke tilbud der skal
være på hylderne.
Nu snakker du om kvalitetsstandarder
- og de kan så være udarbejdet af KL eller af Sundhedsstyrelsen - men hvordan
spiller de sammen med det kommunale
selvstyre?

Med udgangspunkt i erfaringerne
fra Fredericia er det svært at svare
på. For vi har altid været dukse. Hvis
der var et krav eller en standard, så
har vi altid rettet ind. Der skulle ikke
være noget at sætte så meget som en
finger på. Vi har aldrig villet gå op
imod noget.
Men der er da i dette land en række stærke lokalpolitikere, som vil selv
og kan selv på godt og ondt . Og det
gør fremtiden lidt spændende. Det
giver nogle miljøer med noget go i,
hvor man vil sætte skub i tingene og
tage nogle nye initiativer. Men det

Tune Andersen, Tour de Udsat

giver nok også nogle steder, hvor vi
vil tage os til hovedet og sige: ’Du
milde kineser! Hvordan har de dog
fundet på det her? Hvordan vil de
klare sig med så lidt?’
Hvor vigtig og hvor brugt tror du, tilbudsportalen bliver?

Det er jeg også meget spændt på.
Vil vi faktisk kunne se mere kvalitet,
end vi kan i dag? Inden for vores lille
snævre område kører det meget på
von hörensagen, og det er jo ikke de
store analyser, vi laver hos os. Andre
steder analyserer man måske mere.
Inden for misbrugsbranchen har
vi jo så også den mulighed, som er
unik, at vi kan gå ind på DanRis og
se, hvordan klienterne klarer sig, og
hvordan man arbejder på de forskellige institutioner. Dér er vi jo voldsomt godt kørende. Det er ret flot.
DanRis er for mig at se langt mere
kvalitetsvare, end jeg umiddelbart
kan se, at jeg kan få på tilbudsportalen. Men hvem ved?

Vil tilbudsportalen give større
gennemsigtighed?

Nej, ikke direkte, men måske indirekte. Jeg tror i første omgang, at
det vil give større forsigtighed. Før
kunne man lave små pjecer og skrive, at her har vi både psykolog og
psykiater på hylden. På tilbudsportalen skal tingene nu udspecificeres
med timetal og det hele, så man kan
da håbe på, at forsigtigheden fører
til mere gennemsigtighed.
Nu åbnes der op på forsyningssiden, fordi
det ikke længere er amterne, der leverer.
I stedet bliver der tale om et marked,
hvor mange i princippet kan konkurrere
om at levere de ydelser, som de 98 nye
kommuner efterspørger. Og alle kommunerne kan gå selv. Hvordan ser du på
denne ændring?

Jeg kan se, at der nogle steder i
landet er en række samarbejdsrelationer i gang, hvor kommunerne
begynder at snakke sammen, for
selv om nogle af kommunerne er
ret store, er de måske stadig ikke

store nok til at have nogle specialtilbud. Sammen får vi en størrelse,
så vi kan hjælpe hinanden, så nogle
måske laver ét, og andre noget andet. Så kommunerne imellem er der
ikke noget modsætningsforhold. Vi
konkurrerer ikke, men kan samarbejde. Det er ikke så tosset. Det
samme gælder alle de her SKP’ere,
som skal rundt.
Nogle kommuner er dog så små,
at de må og skal finde sig nogle samarbejdsmodeller, så der bliver basis
for en organisation og et vist antal
fuldtidsstillinger. Ellers skaber man
en verden, der ikke har kvalitet nok
til at løse opgaven, fordi man bliver
for få. Der er nogle steder, hvor organisationen bliver så lille på misbrugsområdet, at man ganske enkelt bliver tvunget til samarbejde,
for at det her kan holde en kvalitet,
og man kan sætte noget udvikling i
gang. Ellers bliver man for sårbar.
Hvis kun ét hoved lokalt rummer al
klogskab, og det hoved så holder op,
så er man på spanden. Man er nødt
Stof 8
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6 skarpe:
til at have et samarbejde for at have
noget at bygge på.
Har du et bud på, hvor stor man gerne
skal være?

Det er der ingen, der ved en bønne
om. Hvad angår, om det var den
store amtslige opgavevaretagelse eller den lille kommunale, der var den
bedste, konkluderede PLS Rambøll,
at enheden/byen skulle have præcis
den størrelse, som Fredericia havde:
49.249 var lige størrelsen. Den rapport kostede 5 millioner, men jeg er
da stadig i tvivl, om stregen skal slås
ved 25.000 eller ved 65.000 indbyggere. Det er der ingen, der rigtig
ved.
I virkeligheden handler det nok
mere om ’gørelsen’ end ’størrelsen’. Der kan blive kommuner på
175.000, der ikke bliver ret gode, og
kommuner på 25.000, der bliver rigtig gode. Hvorfor? Fordi det i højere
grad har noget at gøre med, hvordan
man organiserer indsatsen - og med
personer og faglighed. At have det
rigtige team. En masse kommende
udvalgsformænd har spurgt, hvad
det er vigtigt at have. Og der har vi
svaret, at det er vigtigt at have nogle
rigtig gode visitatorer – det er alfa og
omega, at man kan udrede og visitere folk til det rigtige tilbud. Ellers
kan man spilde folks tid ved gennem
måneder at skulle prøve sig frem for
at finde ud af hvor folk skal hen. Det
er vigtigt, at det er en professionel
udredning, der foregår.
Hvem er gode visitatorer?

Folk som er gode til at snakke med
vores misbrugere og alkoholikere,
og som ved, hvad de forskellige tilbud indeholder.
Hvor lang tid skal de have pr. klient?

Der er jo en behandlingsgaranti,
som skal overholdes.
Rundt omkring klager man over for
mange sager pr. sagsbehandler – for stor
’caseload’. Hvad er en rimelig arbejdsbyrde?
48
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UDFORDRINGER TIL
KOMMUNERNE
I FØLGE DANSTRUP
● Etablering af visitations- og behandlingsmiljøer der iht.
behandlingsgarantien kan udrede og igangsætte den
rigtige behandling inden for 14 dages fristen.

● Udarbejde hensigtsmæssige arbejdsgange mellem de
kommunale forvaltninger og afdelinger så der bliver
sammenhæng i indsatsen og uden ventetid.

● Sikre at klienterne udredes professionelt så fejlanbringelser undgås eller minimeres. Psykiatrien og misbrugsbehandlingen må arbejde tæt sammen.

● Oplysning og forebyggelse bliver en entydig kommunal
opgave. Etablering af samarbejde mellem kommunerne
og Sundhedsstyrelsen.

● Alkoholbehandling bliver en stor udfordring hvis vi
skal nå alle borgere med alkoholproblemer med tilbud.
Økonomi og døgnbehandling er helt utilstrækkelig.

● Udvikling af særlig tilrettelagt aktivering af misbrugere
og alkoholikere samt etablering af mentorordninger.
Jeg ved ikke, hvor mange klientsager
man kan håndtere på tilfredsstillende vis. Det der med sagstal er noget
underligt noget. Det kommer meget
an på, hvad man skal løse med de
pågældende. Og på organisationen.
Hænger man på det hele selv, eller
er der også andre, der tager fra? Er
der nogle administrative procedurer, som er for tunge? Kan man få
svar her og nu, eller er det kompliceret at komme nogle vegne?
Der er nogle, der kan lave virkelig gode udredninger på relativt kort
tid med brugeren, og nogle kan slet
ikke hitte rede i det. Vi har prøvet
i perioder at have vikarer, som næsten ikke kunne udrede en borger.
Det er bestemt ikke ligegyldigt,
hvem man sætter på opgaven. Jeg

passer meget på mine erfarne folk
i visitationen og rådgivningen, for
de er nøglen til, at borgeren bliver
ordentligt udredt, og i det hele taget
til at finde ud af, hvad der foregår,
så der ikke forekommer for meget,
som er uafklaret.
Bliver det mon et problem, at nogle
kommuner kunne tænkes at køre lidt på
frihjul, mens andre tager slæbet og dermed også udgiften?

I de første år havde vi indtryk af,
at man hist og her profiterede lidt
ved, at nogle af de lokale borgere
flyttede i retning af Fredericia. Folk
flyttede derhen, hvor deres kammerater var, hvor der var botilbud og
efterbehandling, og hvor de følte sig
forstået. Vi har haft nogle behand-

lingshold, hvor ganske mange var
tilflyttere. Men det har ikke været så
stort et problem og bestemt været
for aftagende i takt med, at der er
kommet flere tilbud rundt omkring
i forbindelse med udbygningen af
indsatsen i amter og kommuner fra
1996 og frem.
Der hvor jeg med spænding ser
hen, er det frie valg, hvad angår alkoholinstitutionerne. Hvor man anonymt kan henvende sig i et hvilket
som helst offentligt ambulatorium
og sige: Jeg er anonym fra den og
den kommune - og så skal man sende en regning til hjemkommunen.
Nu kommer der penge mellem os
– takster - og det bliver spændende
at se, hvor meget der nu skal sendes
rundt mellem de enkelte ambulatorier. Jeg har lovet vores politikere,
at de får en kvartårlig status på det
her for at se, hvordan det kommer
til at gå, for vi aner det ikke, men
følger det opmærksomt. Hvis der er
mange, som vælger alt muligt andet
end os, betyder det, at vi må oppe
os gevaldigt.
Det er, som om der er sket et markant
skift i Det Fælles Ansvar 2 i retning af at
prioritere aktivering og beskæftigelse.
Man stræber i princippet efter at inkludere alle i det gode selskab. Men nogle
kritikere siger, at vi skal passe på ikke at
sætte målet for højt – og at der er mennesker, for hvem arbejde er så fjern og
uopnåelig en målsætning, at man kan
komme til at glemme, at det drejer sig
om at lave socialt arbejde.
Hvad siger du til det?

Jeg synes, at der er mange plusser i
Det Fælles Ansvar 2. Jeg kan godt
lide, at man ikke bare pr. automatik har valgt folk fra. Det synes jeg
faktisk, at man i alt for høj grad har
gjort i ganske mange år. Der er et
godt jysk begreb, som rinder mig i
munden nu, for jeg synes, at man
længe har ’søllegjort’ alt for mange.
Man gør folk for sølle. Hvis vi ikke
har perspektivet med om, at der
er muligheder i alle folk, jamen, så
begynder vi at lave omsorg på alle.

Folk bliver hevet ned i den samme
gryde, hvor der ikke er muligheder
i dem mere.
Jeg har lagt mærke til, at vi faktisk har det med at gå langt op i rækkerne – til folk, der bestemt ikke er
så sølle endda Dengang der var stor
arbejdsløshed, løftede alle kommunerne fra toppen af. Alkoholikere
og narkomaner blev aldrig vist op
til noget som helst. De var for sølle.
Men når man så kigger efter i ’den
sorte gryde’, jamen, så er der er
nogle af dem, som har lavet sæsonarbejde nærmest fast gennem 17 år,
folk har tjanser på værtshuset, hvor
de rydder op om formiddagen, og
der er mange, der går og laver små
tjanser rundt omkring. Jo mere man
kigger folk efter, jo flere ressourcer
er der, som man hidtil har overset.
For eksempel registrerer vi i dag,
hvor mange metadonbrugere der er
i job. For nogle år tilbage var der siger og skriver 1. Men nu er listen
voksende. Jeg mener, at vi nu er
oppe på 13-14 stykker ud af 70, som
er i ordinær beskæftigelse. Det var
da i hvert fald nogle ressourcer, som
vi havde overset, dengang der kun
var 1. Det er noget med hele vejen
at give folk nogle chancer uden at
tæve dem. Folk skal behandles ordentligt. Folk, der er ’i gryden’, skal
også have nogle chancer.
Også på beskæftigelsesafsnittet
har man haft det med at tage fra toppen. Det betød, at man aldrig nåede frem til vores folk, som måske
godt kunne og ville gå og lave lidt
– reparere lidt cykler og andre opgaver. Mit indtryk er, at der er mange,
som godt kunne tænke sig at give en
hånd med. Nogle blive stolte, andre
bliver hammervrede. Men nogle bliver glade for at blive spurgt om at
komme med bud på noget, hvor de
også kan bidrage med et eller andet.
Det at sidde på et værested dag efter
dag omgivet af omsorgsfulde folk er
jo heller ikke så rosenrødt, som man
skulle tro. Vores brugere ved godt, at
de er udsat for et socialt tiltag af omsorgspræget karakter. Og det er der

er nogle, som er glade for og aldrig
kommer fra, men gruppen er mindre, end man skulle tro.
Jeg vil godt fortælle en historie for
at illustrere det her: For år tilbage på
et værested, som havde kørt i mange
år, var der virkeligt omsorg på drengen. Der blev lavet mad og hygget,
og folk sad skulder ved skulder derude. Gruppen bestod af alkoholister
og narkomaner - folk med psykiske
problemer - men ingen af dem var
gjort bekendt med nogen som helst
vej ud af at sidde på værestedet. Der
blev fyldt på tallerkenerne, kørt
ture og hygget. Omsorg med stort
O. De mennesker, der gik og gjorde
det her stykke omsorgsarbejde, gjorde alt efter bedste evne og havde de
bedste hensigter. Men de glemte at
fortælle, at man kunne komme i behandling for alkoholisme, og at det
måske ikke var o.k. at være psykisk
syg og lade sig udnytte seksuelt,
og at man kunne få prævention et
andet sted. Man ordnede det hele
med omsorg. Så fik vi sat de rigtige
folk på, som gik ind med tilbud om
alkoholbehandling og alt muligt andet, og det var udsædvanlig mange,
der kunne flytte sig, når de fik nogle
relevante tilbud, der rettede sig lige
præcis mod de problemer, de havde,
og den situation de var i.
Hvad jeg vil sige er, at omsorg
også kan fastholde nogle. Hvis ikke
man hele tiden arbejder med udveje, vil der være nogle, som egentlig
havde ressourcerne, og som måske
ligefrem kunne komme i beskæftigelse, men som - efterhånden som
de fik mere og mere omsorg - ikke
turde flytte sig.
Mit bud er, at mindst en tredjedel
af gruppen har nogle ressourcer, vi
overser, hvis vi kører på hjertebanken og søllegørelse. Kunsten er at
skelne. Vi må vurdere folk reelt. Og
vi må ikke være blinde for, at der
også er en stor gruppe, som aldrig
nogensinde vil nærme sig arbejdsmarkedet. Lad os slå det fast: De
klienter, som ikke kan komme i beskæftigelse, bør man være meget adStof 8
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vokat for. Man må gå i brechen og
sige: Her rammer vi forkert. Der skal
ikke lægges pres på vedkommende.
Vi skal have sat nogle andre tiltag i
gang. For arbejde magter vedkommende ikke ud fra de og de og de
faglige og saglige kriterier.
De to tredjedele, som realistisk
set aldrig kommer nogle vegne i
forhold til arbejdsmarkedet, skal
behandles ordentligt. De skal have
nogle ordentlige tilbud, og vi skal
målrette nogle fælles tiltag. Folk
kan nemlig godt lide at have noget
at stå op til -uanset hvad. Eller føle,
at der er en mening med at komme
i dag. Til dem må vi lave noget socialt beskæftigelse – noget hvor man
føler, at man laver det og det. For
nogle på et meget lille niveau. Der
er nogle, der kun kommer hver fjortende dag. Vi har en psykisk syg,
som kommer hver tredje måned og
slår græs et bestemt sted – sommer
som vinter. Om vinteren siger vi:
Spring over denne gang. Men han
føler, at han er Græsmanden. Og det
betyder noget for ham. Sådan nogle
små ting… Man skal behandle folk
ordentligt og afprøve, om ikke der
er nogle ressourcer, for det er der
tit. Uanset hvor mange år man har
været i den her branche, så overser
man ressourcer hos folk. For vi har
nu engang et landkort, der fokuserer på, hvad der mangler, og ikke
hvad der er.
Det lyder, som om efteruddannelse,
kompetenceudvikling og supervision er
påkrævet?

Der skal rigtig meget til. Et af de
privilegier, vi har haft i Fredericia,
har været, at vi hele tiden har kunnet
uddanne vores folk. Så i dag har vi
både sagssupervision og teamsupervision med forskellige supervisere,
og vi har et stort uddannelsesprogram kørende over 2 år med træning
af samtlige medarbejdere. Jeg tror vi
er oppe på 19 træningsdage. Det
skal man holde sig for øje.
For eksempel står og falder den
nye SKP-ordning med, at man gi50
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ver SKP’erne ordentlig supervision.
Hvordan snakker man med folk?
Hvad var det, der kiksede? Hvad
kunne vi prøve? Ellers kører de
kolde, og der går mærkværdigheder i sådan en funktion, hvor man
er relativt alene. Hvis ikke man får
SKP’erne koblet op på noget, kan
det blive noget underligt noget. For
det her er den tunge gruppe, og det
er langt tid, man skal have med nogle af dem at gøre. Hvis ikke man får
hjælp og støtte, så brænder folk ud.
Jeg er heller ikke sikker på, at det er
livstidsstillinger det her. Jeg tror, at
folk skal gå ind med et stort engagement, og så skal de nok noget andet
over tid.
Succesen med SKP står og falder
også med, at man hele tiden holder
SKP’erne fast på, at det er den rigtige målgruppe, de har fat i. Ellers
kan der komme et skred. Hvis nu
SKP’erne bliver trætte af at høre på
de mest udsatte, så kan de jo ændre målgruppen og tage nogle andre
– og hvis de bliver for belastende, så
kan man igen tage nogle andre. Det
er vores forpligtigelse, at det skal
være de svageste – ikke bare, at nogen får SKP, men at de svageste får
SKP. Så man må ind og kigge på,
om dem, man sætter SKP’erne på,
nu også er de rigtige. Og når det kniber, må man ind og spørge: Hvordan kan det være? Har du prøvet det
og det? Har du været i kontakt med
ham? Hvordan missede kontakten?
Skal vi prøve at sætte en anden ind?
Hvem holder øje med, at kommunalreformen holder sig på sporet, og at området
ikke bliver tabt på gulvet?

Lad mig sige det helt klart, at når
KL har slået så stort et slag for, at
kommunerne skal hjemtage det her
område, så har jeg da også en klar
forventning om, at KL brændende
kaster sig ind i arbejdet for at holde
kvaliteten oppe og holder området
i udvikling i fremtiden. Det må da
være meningen. Det er vel ikke kun
et spørgsmål om magt og penge.
Det er et spørgsmål om engage-

ment. Når jeg har bakket op om,
at dette område skulle hjemtages
til kommunerne, så er det ikke, for
at der skulle spares penge, eller for
at der skulle gøres mindre for misbrugerne. Det var for, at indsatsen
skulle kittes bedst muligt sammen
omkring misbrugerne, og at man fik
et ansvar for borgeren, der var lige
foran næsen på en.
Kunne du sige noget om, hvad det er, der
giver engagement og holder en som dig
kørende i 32 år? Hvad gør, at man ikke
brænder ud? Hvad er det, der er godt ved
at arbejde på det her felt?

Fra første dag jeg har arbejdet med
stofmisbrugere, syntes jeg, at det
har været et stort privilegium. Jeg
er altid faldet for stofmisbrugerne
på den måde, at jeg syntes, at de var
seje, og at det godt nok var et hårdt
liv, de levede. Vil man hjælpe nogen
socialt, så er der da noget at tage fat
på der. Men det er også nogle utroligt dejlige mennesker.
Meget forskellige, og arbejdet er
dæleme varieret.
Jeg synes, at man skal fløjte på
vej til arbejde, og det har jeg gjort
gennem alle årene. Jeg er taknemmelig for at være sammen med de
her mennesker og bygge noget op
sammen med dem. Jeg synes, at
der er så meget, der lykkes. Der er
mange sten på vejen, men de er ikke
større, end at vi kan flytte dem. Og
når ting foregår i ordentlighed, så er
det en fornøjelse. Og så er der nogle
resultater ind imellem på mange niveauer, som næsten er helt hjertegribende. Nogle gange er det bare
at holde nogen i live. Andre gange
er det rene mirakler med folk, der
bliver stoffrie efter mange års misbrug og får job og børn og hold da
op. Der er noget over hele spektret.
Og hvis man holder øje i begge øjenkroge med de små skridt og de store
mirakler, så er der noget ved det.
Birgitte Jensen har medvirket
ved interviewet af Niels Danstrup.

Kurser & Temadage 		
om SKP-ordningnen

I august 2006 præsenterede regeringen sin nye offensiv i hjælpeindsatsen over for de udsatte grupper. Socialminister Eva Kjer
Hansen udtalte i den forbindelse: ’Handlingsplanen indeholder forslag og løsninger, der vil styrke de udsattes sociale netværk, give dem mere struktur i deres hverdag og mulighed for
at indgå i nye sociale fællesskaber. Vi skal komme de udsatte
i møde, hvor de er og lever. Alle skal have mulighed for at tilegne sig nogle personlige kompetencer og redskaber, der kan
forbedre deres liv og hverdag’.
Planen er en opfølgning på Fælles Ansvar fra 2002, der var den
første sammenhængende strategi for indsatsen for de udsatte
grupper i Danmark. Den nye strategien er blevet til på baggrund
af input fra Rådet for Socialt Udsatte og forskellige brugerorganisationer, den indeholder 12 konkrete forslag - der tilsammen
vil koste 620 millioner kroner fra satspuljemidlerne – og initiativerne retter sig især mod:
- Den opsøgende indsats
- Arbejdsmarkedet
- Den kommunale sagsbehandling
Det gennemgående tema i planen er, at det er vigtigt for alle
at have en beskæftigelse, og derfor satses der i planen meget
på flere muligheder for at komme i arbejde – dvs. at der også er initiativer rettet mod arbejdsmarkedet som helhed, de
enkelte arbejdsgivere og sagsbehandlere, der kan være med til
at lette vejen.
De 12 initiativer i Det Fælles Ansvar II ser således ud:
1. Flere aktivitetstilbud på væresteder
2. Flere døgnåbne væresteder
3. Idéudvikling og afprøvning af nye initiativer skal fremmes
4. Etablering af virksomhedscentre for mennesker arbejdsmarkedet på kanten af arbejdsmarkedet
5. Oprettelse af partnerskaber mellem lokale interessenter og
kommunen
6. Medarbejdere rustes til at arbejde sammen med socialt
udsatte kolleger
7. Særlige efteruddannelsesforløb for socialt udsatte grupper
8. Etablering af særlige uddannelsesprogrammer for sagsbehandlere
9. Oprettelse af udsatte-teams i kommunerne
10. Etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder
11. Fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne
12. Flere alternative plejehjemspladser
http://www.social.dk/netpublikationer/2006/
p3asII3008/html/chapter05.htm
Læs mere på www.social.dk hvor Det Fælles Ansvar II kan downloades

I 2002 iværksatte Socialministeriet et forsøg med henblik på
at undersøge muligheden for at revidere servicelovens § 80 om
støtte- og kontaktpersonordningen (SKP), som hidtil kun havde omfattet sindslidende. Forsøget medførte en lovændring, så
målgruppen nu er udvidet til også at omfatte de mest udsatte
misbrugere og hjemløse.
Misbrugscentret i Fredericia Kommune har som den eneste primærkommune i landet deltaget i Socialministeriets forsøg med
projektet ’Gadeholdet’, som nu er overgået til en almindelig
driftsopgave i kommunen.
Fredericia Kommune har fået midler af Socialministeriet til at
igangsætte et landsdækkende formidlingsprojekt for perioden
2007 – 2008:
VIDEN – ERFARINGER OG NETVÆRK - et tilbud om opkvalificering af
SKP-arbejdet med de mest udsatte misbrugere og hjemløse.
Projektet omfatter:
• Kursustilbud til de nye SKP-medarbejdere, der ansættes
rundt i landet i forlængelse af lovændringen. Det forventes,
at der ansættes hen ved 200 personer.
• Temadage til de nye SKP-medarbejdere og deres lokale ledere, kolleger og samarbejdspartnere.
• Dannelse af et landsdækkende netværk af SKP-medarbejdere, der arbejder med de mest udsatte misbrugere og
hjemløse
Omdrejningspunktet i projektet er igennem viden, erfaringer og
netværksdannelse at hjælpe de nye SKP-medarbejdere i gang,
og hurtigt give dem mulighed for at skabe sig en faglig profil i
arbejdet. Alt andet lige vil SKP-arbejdet over for de mest udsatte
misbrugere og hjemløse blive udført i meget små enheder ude
i kommunerne. I flere kommuner givetvis med alene én person
ansat. Erfaringsmæssigt ved vi, at alenepositionen afstedkommer et behov for at mødes og drøfte faglige problemstillinger
med ’ligesindede’. Herudover er en af erfaringerne, at denne
målgruppe kan være særdeles krævende fagligt. Det er ikke tilfældigt hvem der ender med ikke at bruge samfundets tilbud
og være socialt isolerede. Projektet her er et tilbud om en sammenhæng med udgangspunkt i fælles kvalificering.
Fredericia Kommunes baggrund for at iværksætte projektet er
erfaringerne med SKP-arbejdet i projektet ’Gadeholdet’, der har
eksisteret siden 1. januar 2003. Med baggrund i disse erfaringer
er det hensigten at skabe en sammenhæng, hvor blandt andet VFC Socialt Udsatte, fagpersoner fra forsøgsprojekterne samt
andre relevante fagpersoner kan mødes med de nye SKP-medarbejdere og formidle viden og erfaringer, samt skabe grobund
for at drøfte og udvikle ’specialets’ form og indhold.
Se nærmere om kurserne og temadagene på www.fredericiakommune.
dk . Her kan du downloade kurus- og temadagsbrochurerne og de tilhørende tilmeldingsblanketter.
Kontakt: Projektleder Steen Guldager, 7210 7331. sosg@fredericiakom.dk
Kursuskoordinator Rikke Hvid, 4056 1374.
Læs også Steen Guldagers artikel i STOF nr. 7:
’SKP – hvor systemet ikke rigtigt når ud’.
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Hvordan går det egentlig
med strukturreformen?
Et blik fra sidelinien
En situationsrapport fra antropologen, der følger reformens spor
gennem det danske rusmiddel-landskab
A BAGGA BJERGE

Fra første januar 2007 ser det organisatoriske landkort inden for rusmiddelområdet en hel del anderledes ud. Det har vist sig, at langt de
fleste kommuner har valgt at overtage driften af misbrugsbehandlingen, mens opgaven enkelte steder
overgår til regionen. Det seneste år
har mange steder været præget af en
del usikkerhed og mangel på klare
udmeldinger i forhold til fremtiden. Spørgsmålene blandt ansatte
inden for rusmiddelområdet har
derfor været mange. Fx: Hvor skal
jeg arbejde næste år? Hvor meget
frihed får jeg i arbejdet under en ny
driftsherre? Hvor meget skal vi mon
serviceharmonisere (læs: spare)?
Kan brugerne få lov til at henvende
sig anonymt? Hvem skal være chef
– kan jeg evt. selv avancere i systemet?
Det sidste halvandet år har jeg fra
sidelinjen fulgt denne implementerings- og forhandlingsproces med
mit Ph.D.-projekt om strukturreformen og rusmiddelområdet. Jeg
har deltaget i konferencer og møder
og jeg har lavet interview inden for
feltet – særlig har jeg fulgt processen på de to amtslige misbrugscentre Mølleengen og Bakkegården
(opdigtede navne). Det førstnævnte
center overgår mere eller mindre
samlet til en ny storkommune, mens
sidstnævnte splittes op, således at
medarbejdere i den hidtidige Afdeling Vest samt syv medarbejdere fra
Afdeling Øst overgår til regionen
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og resten til den nye storkommune.
Men før jeg præsenterer nogle af
de betragtninger, jeg har gjort mig
på baggrund af observationer og
beretninger fra praksis, vil jeg indledningsvis begynde højere oppe i
systemet - nærmere bestemt dér,
hvor kimen til omorganiseringen
blev plantet, og reformen blev besluttet.
Reformen som del af en politisk proces
Når man analyserer dokumenter,
der omhandler reformen, som fx
kommissoriet til strukturkommissionen, aftalen om strukturreformen samt den officielle retorik
benyttet af reformens fortalere, er
der nogle nøgle-begreber, som går
igen og igen i forestillingerne om,
hvor den fremtidige offentlige sektor skal bevæge sig hen. Ord som
’valg’, ’decentralisering’, ’tæt på
borgeren’, ’fremtidssikring’, ’effektivitet’, ’evidens’, ’økonomi’, ’sammenligning’ er centrale. Man har fra
politisk hold med reformen søgt at
gøre op med det hidtidige system,
der præsenteres som utidssvarende,
tungt, ikke-responsivt i forhold til
dets brugere samt uegnet til håndtering af fremtidige demografiske
forandringer. Som den ene del af
reformen vil man have en offentlig
sektor, som er mere ’åben og lydhør’ i forhold til borgerne, der skal
inddrages og høres endnu mere, og
som det andet skal sektoren være
’enkel og effektiv’, hvilket man mener bedst understøttes af en mere
konkurrence-præget og markeds-

gjort sektor. Med andre ord kan
man sige, at det er udtryk for en øget
neo-liberalisering af velfærdsstatens
ydelser. Denne umiddelbare retning synes dog noget mindre klar,
når man stikker et spadestik dybere
og ser på, hvad der rent faktisk sker
med reformen.
Som i enhver reform- og forandringsproces opstår der problemer
og uoverensstemmelser - men også
muligheder - i praksis. I første omgang bliver jeg dog ved problemerne og uoverensstemmelserne. Det
synes nemlig tydeligt, at reformens
tiltag trods den umiddelbare politiske retning indeholder er række tvetydigheder, som forplumrer billedet
i praksis. Et af nøgle-begreberne i
reformen er fx decentralisering. I
praksis oplever man dog samtidig et
stærk øget fokus på nationale standardiseringer og sammenligninger,
samt at ministrene med reformen
får opgraderet deres område for beføjelser. Et andet eksempel drejer sig
om reelle muligheder for at forblive
spillere på markedet. Det vil sige opretholde muligheden for at trække
de oparbejdede misbrugserfaringer
videre. For at dette skal lykkes, skal
ydelserne nu ’sælges’ på konkurrencedygtige vilkår til kommunerne,
hvilket kan vise sig vanskeligt, når
man fx som regional organisation
samtidig er lovmæssigt forpligtet
til at levere de ydelser, som kommunerne fravælger i forhold til stofmisbrugere. Modsat det frie marked
kan man altså ikke altid på samme
måde selv vælge de ’kunder’ (kom-
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muner, brugere), som man ønsker i
’butikken’.
Grundlæggende kan man sige,
at rammerne for reformarbejdet i
praksis har været noget tvetydige.
Forklaringer på dette er uden tvivl
mange. Ét perspektiv, som kan være
med til at belyse dette, stammer fra
professor Poul Erik Mourtizen, der
var medlem af Strukturkommissionen, som gik forud for vedtagelsen af
strukturreformen: Kort fortalt kan
vedtagelsen af strukturreformen og
dens udformning forstås som en del
af en politisk proces, hvor en række
forskelligartede problemstillinger fx sygehusenes ventelister, at storbyborgmestre gerne ville ekspandere,
at de konservative (som længe ikke
har været begejstrede for amterne),
gerne ville markere sig i regeringssamarbejdet - har været udtryk for
forskellige interesser samtidig med
en række tidsmæssige sammenfald
og tilfældigheder, som resulterede
i reformens vedtagelse. Strukturreformen er med andre ord ikke resultat af en rationel, velovervejet proces, men nærmere det modsatte.
Hvad gør man så?
Når det politiske sigte med reformen ikke er særlig klart, bliver det
i høj grad op til de embedsmænd,
ledere og i sidste ende praktikere,
der har skullet forholde sig konkret
til reformen og dens implikationer,
siden den blev vedtaget, at der bliver skabt mening i hverdagen. Jeg er
ganske sikker på, at ingen brugere

i misbrugsbehandling har lidt overlast det seneste år, og den daglige
drift af centre og behandling er kørt
videre mere eller mindre, som det
plejer. Når det er sagt, fortæller de
fleste dog om manglende information og indflydelse i forhold til processen, usikkerhed om fremtiden
samt manglende udmeldinger fra
nye driftsherrer, fx om hvem der
bliver den nye chef, og hvor man
skal henvende sig, når man er i tvivl
om noget. Der er ingen tvivl om, at
kommunerne har haft travlt med at
få økonomi, organisering samt alle
mulige andre områder til at fungere,
men der er heller ikke tvivl om, at
rusmiddelområdet ikke har været
særlig højt prioriteret i det store billede. Om det fx skyldes, at god misbrugsbehandling ikke nødvendigvis
er den helt store ’sælger’ i forhold til
vælgerne, at budgettet for et alkoholambulatorium ikke gør det helt
store udsving i kommunekassen eller noget helt tredje, må i denne omgang stå hen i det uvisse.
Konsekvenserne af manglende
udmeldinger, sparsom information
og en generel fornemmelse af uvished har været, at mange har forsøgt
sig lidt ad hoc med at forberede sig
til reformens komme og påvirke
processen. Et eksempel på dette
stammer fra Bakkegården: Ord som
’branding’, ’marked’og ’konkurrence’ fylder mere og mere i hverdagen. Man havde med andre ord
taget den megen officielle snak om,
at den offentlige sektor skal ruste sig

til fremtiden ved ’sælge’ sig selv á la
private virksomheder, alvorligt. Derfor ansatte man for et års tid siden
en ny medarbejder - uddannet på
Handelshøjskolen med marketing
som hovedinteresse - til at ’brande’
organisationen. Idéen var, at han allerede i begyndelsen af 2006 skulle
lægge en strategi for, hvordan centret fik solgt sine ydelser bedst muligt via beskrivelser af centrets tilbud
i flotte foldere, opkvalificering af
hjemmesiden, hjælp til lederen med
at forberede kontakten til kommuner på en appetitvækkende måde
etc. Det viste sig imidlertid, at det
denne strategi ikke kom til at lykkes
i praksis, da man fra amtets side ikke
ønskede, at organisationer og institutioner på eget initiativ skulle søge
at etablere kontakter på egen hånd –
det var tværtimod amtets opgave at
varetage den samlede, overordnede
kontakt udadtil. Det, der umiddelbart syntes at være en mulighed for
at handle i overensstemmelse med
den udstukne retning i reformen,
viste sig ikke mulig i praksis, da det
daværende system altså ikke var indstillet på denne slags initiativer.
Andre steder har man på mere
uformel vis søgt at etablere relationer til kommuner først på året, fx
ved at invitere til uofficielle møder
med potentielle ’kunder’ (kommuner, der ikke tidligere har beskæftiget sig med rusmiddelproblematikker), i ’butikken’ for at oplyse om
området og om de tilbud, der findes.
Da disse møder forblev uofficielle,
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viste det sig da også, at ingen beslutningstagere dukkede op, og man var
derfor lige vidt i forsøget på at etablere relationer og fremtidssikre rusmiddelbehandlingen. Trods kreativitet og mere eller mindre strategiske forsøg på at øve indflydelse samt
opnå information, har man inden
for rusmiddelområdet pænt måttet
vente, til det blev ’ens tur’ i det store
system. For mange gælder det, at
det først er i de sidste måneder af
2006, at aftaler om behandling, og
hvilken embedsmand der har ansvar
for hvad, er faldet på plads.
Reformen som en mulighed
For andre igen har reformen vist sig
at åbne muligheder for enten et karrieremæssigt avancement, at skifte
afdeling, i nogle tilfælde også muligheden for at lukke projekter, for
at ’slippe af’ med folk eller for organisatorisk ekspansion.
For en forebyggelsesmedarbejder
på Mølleengen har reformen vist sig
at give nogle karrieremæssige muligheder. I fremtiden lægges denne
afdeling sammen med SSP-området, og vedkommende skal være
leder. Trods den umiddelbare ærgrelse over at skulle forlade gode kollegaer, giver fremtiden muligheder
for udvikling og avancement – en
tanke, som ikke har ligget helt fjernt
for den pågældende de seneste år.
Også en medarbejder fra Bakkegården ser reformen som en mulighed, idet denne overgår til den store
kommunes misbrugsafdeling. Den
pågældende har hidtil arbejdet som
behandler i substitutionsafdelingen,
men bliver efter reformen en del af
kommunens stoffrie dagbehandling.
Det passer faktisk vedkommende
utrolig godt, da den pågældende
medarbejder grundlæggende er
fortaler for denne type behandling.
Trods tilfældigheden i at overgå fra
et system til et andet har reformen
således vist sig at blive en kærkommen mulighed for at sadle om for
disse to medarbejdere.
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Omvendt må reformen også siges
at tjene som en mulighed for at få
’ryddet op’. På misbrugscentret
Egely fik en medarbejder, som sad
i en ledende stilling, hen på efteråret af den nye kommune tilbudt et
fremtidigt job som underviser af ansatte inden for ældreplejen, når den
nye kommune overtager driften af
misbrugsbehandlingen. Medarbejderen kvitterede for tilbudet ved på
egen hånd at finde et job inden for
rusmiddelområdet i en anden kommune. I dette tilfælde var der altså
tale om, at man fra den nye kommunes side gav et tilbud, der var
så tilpas utilfredsstillende, at vedkommende medarbejder med ringe
sandsynlighed ville sige ja.
Endelig er reformen enkelte steder blevet set som noget, der på sigt
vil være en stor fordel for misbrugscentret. Her er man i fuld gang med
ekspandere gesjæften i den forstand,
at man overgår til en mindre kommune, der kommer til at servicere
et større antal nabokommuner, og
samtidig er man i gang med at udvide organisationen med nye tilbud
og service, der potentielt kan sælges
i hele landet.
Det samlede billede har med andre ord været præget af uro, usikkerhed samt manglende afklaring i det
forgangne år. På det personlige plan
har der dog været en række undtagelser, og enkelte organisationer har
også set reformen som en mulighed
for at opdyrke nyt terræn inden for
misbrugsområdet. Nogle er altså
endt med at opleve reformen som en
fordel for dem, der har kunnet holde
hovedet koldt og aktivt haft chance
samt flair for at udnytte de muligheder, der trods alt også kan være i en
hverdag præget af uro, usikkerhed
samt manglende afklaring.
LITTERATUR
Mourtitzen, P. E.: Strukturreformen som 		
en skraldespand. Administrativ Debat, nr. 4. 2004.

NYT FRA CRF
Status over
behandlings
garantien på
stofområdet
Center for Rusmiddelforskning har af Socialministeriet fået i opdrag at gøre status over behandlingsgarantien for stofmisbrugere før ansvaret for denne overgår til kommunerne. I den forbindelse
er der gennemført 15 interviews med ledere af amters/kommuners misbrugscentre. Dertil kommer gennemlæsning
af omkring 300 journaler, der er udvalgt vilkårligt fra de fleste amter og udvalgte kommuner jævnt fordelt i landet.
Undersøgelsen færdiggøres i april 2007.
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Skiftedag
Skiftedag er oprundet for narkobehandlingsindsatsen.
Efter at amterne siden 1996 har varetaget den samlede
indsats vedrørende narkoområdet, overgik det igen til
kommunalt regi pr. 1. januar 2007.
Kommunalreformen har et omfang, hvor den nok
ideologisk og strukturelt giver mening, men uden at
garantere, at alle til kommunen overførte indsatsområder bliver udført bedre eller bare bevares af samme
kvalitet.
Da amterne tog over
Mange husker nok 1. januar 1996, da den daværende
nye narkolov trådte i kraft, hvorefter amterne overtog
den samlede indsats for narkobehandlingen inklusiv
ordinering og udlevering af metadon.
Også den gang var der stor usikkerhed om, hvordan
det nu skulle gå. Hvordan stillede de nye samarbejdspartnere sig til amtets nyvundne kompetencer? Hvordan stillede brugergruppen sig til nye krav og tilbud?
Den daværende stofmisbrugsfaglige indsats i kommunerne var præget af stor forskellighed, hvad angik
den politiske prioritering af området og de dermed
følgende økonomiske muligheder for en indsats, men
også af de mange små kommunale enheder. Det kunne
faktisk være en stor økonomisk belastning og en tilsvarende faglig udfordring for en kommune på 4.000 til
9.000 indbyggere at få et par narkobelastede familier
til kommunen.
Fagligheden var ligeledes præget af de mange forskellige kommunale enheder. Ofte måtte små kommuner vælge at købe bistand hos større kommuner,
og amternes misbrugscentre gav primært kun konsulentbistand. Ofte begrænsede tilbuddene sig til, at

’motiverede’ misbrugere kunne tilbydes afgiftning og
efterfølgende efterværn i form af bolig og eventuelt
beskæftigelse..
I amternes regi
Efter 1996 har stordriftsfordele vist sig positivt for
udviklingen på narkobehandlingsområdet. Hvert amt
har udviklet tilbuddene, både hvad angår fagligheden
og antallet af tilbud. Misbrug er blevet et specialfagligt
indsatsområde, og personalet har udviklet en kvalificeret faglighed over for de udfordringer, der ligger i
mødet med brugergruppen.
Tilbuddene er blevet differentierede, og brugergruppen er blevet integreret i behandlingsarbejdet
dels gennem alternative uddannelsestilbud dels gennem en stærk fokus på brugerinddragelse i behandlingsarbejdet.
Den sundhedsfaglige indsats er blevet en stadig
mere tydelig del af den samlede indsats, og specielt
den medicinske del af behandlingen er blevet kvalificeret gennem ansættelse af læger på amternes misbrugscentre.
De mange offentlige behandlingstilbud er blevet
suppleret med godkendte private behandlingstilbud,
som amterne via et solidt lovgivnings- og vejledningsmæssigt arbejdsgrundlag har godkendt og ført tilsyn
med.
Forebyggelsesindsatsen har gennemgået en rivende
udvikling i årene, der er gået. Det er lykkedes for amterne aflevere både spændende, anderledes og udviklingsorienterede forebyggende og behandlende tilbud
til unge mellem 14 og 25 år. Specielt den forebyggende indsats har været præget af projekter og forsøg,
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som det bliver en stor udfordring for kommunerne at
overtage.
Det skal ikke glemmes, at der er indført en behandlingsgaranti på 14 dage, således at ingen, der henvender sig for hjælp, skal vente længere end 14 dage for at
komme i behandling. Ligeledes har alle amter udviklet en politisk godkendt kvalitetsstandard for stofmisbrugsindsatsen.
Forskningen har fået sin plads i narkobehandlingsindsatsen gennem oprettelsen af Center for Rusmiddelforskning, og herigennem øges registrering og
viden om indsatsområdet til gavn for udviklingen af
narkobehandlingen i hele landet.
Den politiske bevågenhed, misbrugsindsatsen har
haft siden lovændringen i 1996, har medført øgede
økonomiske muligheder for indsatsområdet, hvilket
har udmøntet sig i ovennævnte udvikling. Medfølgende har der været en markant vækst i antallet af brugere i behandling, men det har været muligt at give
et behandlingstilbud til alle stofmisbrugere, som har
henvendt sig med ønske om at komme i behandling.
En stor udfordring for kommunerne
Er alt så godt? Har amternes narkobehandlingsindsats
’sejret ad helvede til’, som forbundsformand Thomas
Nielsen udtrykte sig.
Det er nok så meget sagt. Men der er ikke tvivl om,
at kommunerne overtager fagligt stærke og velorganiserede instanser til at varetage den stofmisbrugsfaglige
indsats. Men det er lige så klart, at kommunerne ved
at vælge at hjemtage indsatsområdet står over for store
udfordringer.
Den stordriftsfordel, som indsatsområdet har høstet gavn af siden 1996, forsvinder, og hvis ikke kommunerne har øje for, at de overtager et meget specialiseret fagområde, som stiller store krav om empati
og rummelighed i mødet med misbrugeren, vil man
næppe komme godt fra start.
Nu overtager kommunerne de faglige specialister
fra amterne, så fagligheden skulle være dækket ind.
Udfordringen ligger i, om der i kommunen er forståelse for et menneskesyn, som sikrer, at misbrugeren som borger mødes, hvor vedkommende er på et
givent tidspunkt, og at personens aktuelle ståsted er
udgangspunktet for relationen mellem personalet og
misbrugeren.
I et personligt anarkistisk og kaotisk liv er der ikke
grobund for regulering med henblik på at flytte misbrugerens indsigt og muligheder. Kommunen må
møde misbrugeren på det formidlingsniveau, vedkommende aktuelt har. Dette medfører, at kommunen må forholde sig til, at selv om misbrugeren skal
tage ansvar for eget liv, er der tale om et magtforhold
mellem misbrugeren og kommunen.
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Det drejer sig om magt i forholdet mellem misbrugeren og personalet og magt i forhold til systemet,
hvis tilbud misbrugeren skal udvikle sig igennem. Det
vil sige, at kommunens misbrugsfaglige idegrundlag/
menneskesyn skal sikre, at magtforholdet forvaltes i
en form, hvor misbrugeren kan finde det rimeligt og
naturligt. Dette medfører blandt andet, at kommunen
må frasige sig retten til at benytte sig af kontrol og
sanktionsmuligheder, men i højere grad anlægge en
linie præget af forhandlinger og aftaler.
Selv om kommunerne er blevet større, er det vel at
gå for vidt at kalde en kommune på mellem 30.000
og 50.000 for en stor kommunal enhed. Selv før 1996
havde mange kommuner med dette indbyggertal vanskeligt ved at forvalte det misbrugsfaglige indsatsområde.
Et bud på fremtiden
Amternes stordriftsfordele er væk, og kommunerne
overtager en langt større udfordring på misbrugsområdet, end de havde inden 1996. Kravene er på alle
måder skærpet, og de nye større kommunale enheder
er ingen garanti for, at de senere års udvikling på området fortsætter.
I de nye kommuner vil det misbrugsfaglige indsatsområde blive placeret meget forskelligt organisatorisk.
Der vil sandsynligvis blive forskel på en misbrugsindsats placeret i arbejdsmarkedsregi og i social- og sundheds- eller psykiatriregi. Igen bliver menneskesynet
afgørende for, hvordan man vil møde misbrugeren.
Bliver misbrugsbehandlingen en understøttende indsats i forhold til kommunens aktiveringspolitik, eller
bliver indsatsen udøvet med sigte på social udvikling
og sundhed?
Kan kommunerne virkelig komme hele vejen rundt,
eller vælger de at fokusere på entydige mål for indsatsen? Vælger de det sidste, er der en stor risiko for, at
en del af de misbrugere, som har kunnet rummes i de
amtslige tilbud, falder igennem med risiko for udstødelse.
Det ser ud til, at en del kommuner vælger at lave
samarbejdsaftaler om opgaven, ligesom forhåndsaftalerne bevirker, at der som udgangspunkt bliver en
række muligheder for en fortsat fælles udvikling af
opgaven.
Den største udfordring for kommunerne på stofmisbrugsområdet bliver at overbevise stofmisbrugerne om, at de tilbud, de hidtil har fået, fortsætter og
udvikles i kommunalt regi.
BENT JENSEN, CENTERLEDER
TIDL. VESTSJÆLLANDS AMTS MISBRUGSCENTER –
NU MISBRUGSCENTRET SLAGELSE KOMMUNE
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synspunkt

Er stoffri behandling 		
på vej til at blive opgivet?
Flere penge til stofmisbrugsområdet har tilsyneladende
ikke forbedret stofmisbrugernes forhold nævneværdigt
de sidste 10-12 år. Dødeligheden blandt stofmisbrugere
ligger stadig på 1995-niveauet, og mange steder i landet
er det blevet langt sværere for stofmisbrugere at komme
i stoffri døgnbehandling.
Er noget af forklaringen på dette, at der stadig er en
konflikt mellem fortalerne for hhv. stoffri behandling og
substitutionsbehandling, som også slår igennem på brugerniveau? For mig at se har ’eksperterne’ på stofmisbrugsområdet en tendens til at se sig selv som ’dem, der
ved bedst på stofmisbrugernes vegne’, hvilket i praksis
gør det meget svært for brugerne at få reel og objektiv
vejledning om behandlingsmuligheder. Eksperterne
umyndiggør brugerne, som dermed ikke får mulighed
for at træffe selvstændige valg.
Stofmisbrugsområdet er også præget af aktører fra andre områder som fx
forskning, teknologi, lokalpolitik, medicinalvirksomhed, socialfaglig virksomhed, lægefaglig virksomhed,
jura, psykologi m.m. Nogle er eksterne, idet de står uden
for det realitetsdomæne, der typisk defineres som området stofmisbrugsbehandling, men alle har deres egne
dagsordener i forhold til feltet. Ikke alle dagsordener er
lige positive. F.eks. kan lokalpolitikere ud fra ønsket om
flere lokale arbejdspladser give grønt lys for etablering af
flere offentlige behandlingstilbud i deres eget område,
men sådanne tiltag iværksættes ofte på bekostning af de
eksisterende midler til ekstern døgnbehandling i f.eks.
privat regi. Dette resulterer i, at brugernes muligheder
for at vælge disse behandlingstilbud bliver markant forringet. Stofmisbrugerne bliver ofte de store tabere i disse
beslutningsprocesser, hvilket ikke mindst skal ses i lyset
af brugernes mangel på tid, mod til at klage og klageressourcer.
Nødvendigheden af stoffri døgnbehandling
Behandlingssystemernes opgave burde bestå i at levere
de behandlingsydelser, som stofmisbrugerne behøver for
at nå deres behandlingsmål. De bør endvidere invitere
brugerne til personlig stillingstagen, hvor man i størst

mulig grad sikrer sig, at de pågældende virkelig vælger
det, de vælger. Det er derfor dybt beklageligt, at det mange steder er blevet alt for besværligt for stofmisbrugere at
få adgang til stoffri døgnbehandling. Dette er ikke ensbetydende med, at denne form for behandling ses som det
absolut eneste ’saliggørende’. Ikke desto mindre ved vi, at
døgnbehandlingsforløbet repræsenterer en absolut nødvendig ’time out-periode’ for mange af de stofafhængige
mennesker, der ønsker stoffrihed. For mange af dem, der
ønsker stoffrihed, er døgnforløbet den eneste realistiske
mulighed i den første og mest sårbare overgang til en
stoffri tilværelse.
Hertil skal det siges, at man inden for døgnområdet
er vel bekendt med det stigende antal misbrugere af centralstimulerende stoffer, som ønsker behandling. F.eks.
brugere af rusmidler som hash, kokain og ecstasy. Dette
indebærer nye behandlingsbehov, hvor det i en hel del
tilfælde er tilstrækkeligt med et stoffrit behandlingsforløb i ambulant regi. Blandt denne ’nye’ gruppe stofmisbrugere er der dog stadig mange, der har behov for at
starte den stoffrie behandling i døgnregi. Det synes således stadigt mere relevant at kombinere døgnbehandling
med ambulante forløb, hvilket dog langt fra retfærdiggør
nutidens tendenser til, at det ene udelukker det andet.
Private døgnbehandlingssteder 				
får stadigt sværere arbejdsbetingelser
Sammen med loven om behandlingsgaranti kom der i
2003 en lovgivning, ifølge hvilken private døgnopholdssteder for voksne skal godkendes af lokale, offentlige
myndigheder.
Mange af de private døgnbehandlingssteder har oplevet det aktuelle tilsyn som værende præget af et åbenbart
asymmetrisk magtforhold. Dette skal ikke mindst ses i
lyset af, at mange af de lokale instanser tolker den pågældende lovgivning vidt forskelligt, og desværre er der også
nogle, der mangler den nødvendige viden og forståelse.
Dette har medført kontroverser og et øget fokus på helt
andre anliggender end behandling. Herunder et stadigt
tiltagende forbrug af menneskelige og økonomiske ressourcer til f.eks. afrapportering og juridisk bistand.
Stof 8
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Ovenstående siger noget om flere døgnbehandlingssteders oplevelse af en udvikling, der kan vise sig at have
stor betydning for effektiviteten af de private ydelser. Når
disse institutioner absorberes – eller tvinges til at lade
sig absorbere – af det offentlige system, mister de deres
handlefrihed og muligheden for at skabe et effektivt udbytte.
Hvorfor er stofmisbrugsbehandlingen ikke blevet bedre de
sidste 30 år?
Noget af den mest relevante forskning inden for området
er i de senere år varetaget af CRF (Center for Rusmiddelforskning). Ifølge CRF er behandlingsresultaterne i
dag ca. lige så ’gode eller dårlige’ som for 30 år siden.
Det er heller ikke påvist, at nogle specielle behandlingsmodeller udmærker sig frem for andre, men det konkluderes alligevel, at behandling gør en forskel. Her er det
specielt det relationelle (bl.a. forholdet mellem klient og
behandler), der fremhæves som vigtigt for brugernes udbytte af behandlingen. Ifølge CRF er der alligevel grund
til at spørge, hvorfor det stoffrie behandlingssystem ikke
er blevet bedre til at hjælpe mennesker ud af misbruget
gennem de sidste tre årtier?
Som én ud af mange mulige forklaringer på ovenstående spørgsmål nævner CRF, at stofmisbrugerne i perioden er blevet udsat for flere og flere stressfaktorer. I
dette lys er det betænkeligt, at de senere års udvikling
også har bidraget til langt flere stressfaktorer for de private behandlingsinstitutioner. På den ene side oplever
vi en tiltagende grad af økonomisk usikkerhed gennem
en faldende klienttilgang. På den anden side er vi som
private aktører også blevet underlagt et stadigt stigende
antal asymmetriske forbindelser til forskellige offentlige
systemer. Mange af disse ligner offentlige gruppeformationer, organiseret som en slags ’ekspertsystemer’ med
deres egne dagsordener. De befinder sig ofte langt væk
fra feltets praktikere, som varetager den relationelle praksis, der skaber behandlingsudbytte. I stedet er de typisk
beskæftiget med undersøgende, kontrollerende og godkendende anliggender, som typisk legitimeres som såkaldt ’kvalitetssikring’.
Der er i dag udbredt enighed om, at et godt behandlingsudbytte først og fremmest skabes i kraft af relationelle anliggender, bl.a. i forholdet mellem bruger og
behandler. Den pågældende ’kvalitetssikring’ synes dog
oftest udmøntet i alt andet end det relationelle. Fx en stadig tiltagende strøm af skemaer og styringsdokumenter,
hvortil der forventes respons i form af forskellige skriftlige redegørelser og stillingtagen. Dette kan ses som et
paradoks, idet kvalitetssikringen dermed kommer til at
’stjæle’ praktikernes ressourcer på bekostning af de relationelle aspekter, der skaber udbytte. Dette er næppe i
tråd med de politiske intentioner med loven om behandlingsgaranti pr. 1. januar 2003.
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Sammenfattende problemanskuelse
• Hensynet til brugerne lader ikke til at være afgørende
for områdets beslutningsprocesser.
• De forskellige aktører i berøring med området (interne
og eksterne) har vidt forskellige dagsordener og synes
ofte at læse forskningsresultater og aktuel lovgivning
meget selektivt (’vi ser det, vi helst vil se’).
• Områdets systemdynamik udmøntes i en praksis, hvor
brugerne umyndiggøres (og fratages deres rettigheder) gennem en lang række ’ekspertsystemer’.
Aktuelle spørgsmål til rusmiddelforskningen (CRF)
Den kritik, jeg i det ovenstående har rejst af behandlingsindsatsen på stofmisbrugsområdet, må meget gerne betragtes som en invitation til rusmiddelforskningen, som
bl.a. kunne undersøge følgende spørgsmål:
• Hvad kendetegner de diskurser, der præger aktører
i berøring med stofmisbrugsbehandling, og hvordan
indvirker dette på de ydelser, der leveres til brugerne?
• I hvilken grad bliver områdets politisk bevilgede midler brugt til ’en form for teknokratisering’, som ’stjæler’ ressourcerne fra behandlingen på brugerniveau?
• Hvordan kan de ressourcer, der tilføres området, i
større grad omsættes til konstruktive valg- og handlemuligheder, der giver et bedre udbytte for brugerne?
Input til problemløsning
Ud fra en stoffri behandlingsanskuelse er der flere offentlige instanser, der ikke lever op til intentionerne med
loven om behandlingsgaranti pr. 1. januar 2003. Dette
giver anledning til at efterlyse lovmæssige justeringer, der
sikrer brugernes ret til stoffri behandling og tydeligt definerer, hvad stoffri behandling er. Herudover efterlyses
et nationalt organ, hvis opgave bør indbefatte tilsyn og
akkreditering. Dette må omfatte alle behandlingsinstanser inden for området stofmisbrugsbehandling - både de
offentlige og de private.
Forkortet af redaktionen
TOR HARSTRUP

Leder af behandlingsinstitutionen Sct. Ols
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Invitation til behandling
Hvordan bruger man en caféfunktion i et ambulant behandlingstilbud til psykisk syge stofbrugere?
- Til mere end ’hygge med hensigt’?

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

KASA – Københavns Amts Special
Ambulatorium – er et ambulant
behandlingstilbud for de mest belastede blandt de psykisk syge stofbrugere (dobbeltdiagnosticerede).
Nærværende artikel er en analyse
og diskussion af den rolle, som caféfunktionen spiller i KASA. I behandlingspsykiatrien har ideen om
at bruge de fysiske rammer og miljøet terapeutisk en lige så lang historie som de psykiatriske institutioner
selv og kaldes miljøterapi (1). Litteraturen om denne miljøterapi er ofte
psykologisk eller sygeplejefagligt
funderet. Denne artikel beskæftiger
sig ikke med dette teoretiske grundlag, men vil særligt fokusere på
spændingsfeltet mellem på den ene
side at ville behandle målgruppen og
på den anden side at kunne rumme
disse brugere, som sjældent har andre behandlingsmæssige tilbud.
Brugere og personale
Ambulatoriet startede i maj måned
2004 og er en specialafdeling under
Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere (KABS).
Målgruppen defineres af ambulatoriet som mennesker med en alvorlig
psykisk lidelse, et aktivt, alvorligt
stofmisbrug og en kaotisk social situation. Målgruppen svarer til den
gruppe borgere, som Narkotikarådet karakteriserer som ’de svært
integrerbare psykisk syge stofmisbrugere’ (2).
Pr. 1. maj 2006 var der 25 indskrevne brugere, hvoraf tre var kvinder. 15 havde en diagnose inden for
det skizofrene spektrum (primært
paranoid skizofreni), og 7 havde en
personlighedsforstyrrelse, mens 3
l7
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brugere var diagnosticeret med en
uspecificeret psykisk lidelse som et
resultat af stofmisbrug. Ifølge personalet var der kun én bruger, der ikke
havde noget aktivt sidemisbrug. 22
var i substitutionsbehandling (18 fik
metadon og 4 subutex).
Fem havde en psykiatrisk særforanstaltning (4 behandlingsdomme
og 1 anbringelsesdom). Én kom i
KASA som led i en prøveløsladelse
med vilkår om behandling af stofbruget.
Fem havde en anden etnisk baggrund end dansk. Disse 5 var alle
fra Iran. En del af forklaringen på
dette skyldes formentlig, at iranere
generelt er overrepræsenteret inden
for stofbehandlingssystemet og formentlig også blandt misbrugere (3).
18 modtog pension, 5 kontanthjælp og 2 integrationsydelse. 16
havde egen bolig, 6 levede på forsorgshjem eller lignende, 2 boede
hos venner eller familie, 1 var indlagt på retspsykiatrisk afdeling.
Personalet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter,
pædagoger, psykolog, socialrådgiver, en psykiatrisk lægekonsulent
(1½ dag om ugen) og en sekretær.
Antallet af behandlere i forhold til
klienter er højt i sammenligning med
andre tilbud på stofområdet (4): 1:5
hvis man kun medtager kontaktpersoner, og 1:2,8 hvis man medtager
sekretær, psykolog, socialrådgiver
og afdelingsleder.
De dårligste af de psykisk syge
stofbrugere bliver som regel udelukket fra eller marginaliseret i andre tilbud inden for psykiatri og misbrugsbehandling (2, 5, 6). I udformningen af KASA har man bevidst søgt
at målrette tilbuddet til netop disse
brugere. Dette afspejles i den høje
personalenormering. Det er også
baggrunden for, at personalet skal
have psykiatrisk erfaring. Et vigtigt
aspekt af behandlings-principperne
er ’skadesreduktion’, hvor man ikke
arbejder mod stoffrihed, men mod
en stabilisering af den fysiske, psykiske og sociale situation og af mis60
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bruget (7).
Den behandling, som KASA tilbyder, er en integreret behandling
af stofbrug og psykisk sygdom samt
stabilisering og forbedring af den
sociale situation. Der er dels tale om
medicinsk behandling; både substitutionsbehandling (metadon og subutex) og behandling af forskellige
psykiatriske lidelser med antipsykotisk medicin, stemningsstabiliserende medicin, antidepressiv medicin
og beroligende medicin. Ved siden
af den medicinske behandling er der
tilbud om forskellige grupper, der
dels indebærer vidensformidling
om misbrug og psykiske sygdomme (psykoedukation), dels sigter
mod at opøve sociale færdigheder.
Der tilbydes også øreakupunktur
(NADA), der sigter mod at afhjælpe abstinenser og er generelt beroligende. Der er en socialrådgiver
ansat i KASA, som hjælper med at
afdække og stabilisere brugerens sociale situation. Der er mulighed for
forskellige former for samtaleforløb,
dels med kontaktperson, dels med
psykolog og dels med psykiater.
De forskellige behandlingstiltag og
samarbejdet omkring brugeren koordineres af dennes kontaktperson
efter princippet om ’klinisk casemanagement’.
Udover disse strukturerede og
planlagte behandlingstiltag findes
der også en café, hvor brugerne
kommer, drikker kaffe, snakker med
personale og hinanden og spiser
mad. Det er dette mere åbne tilbud,
som resten af artiklen vil fokusere
på.
Fysiske rammer og formelle regler
Da KASA startede i 2004, var det
i helt nyistandsatte lokaler. Det er
placeret på det gamle Nordvangsområde ved Glostrup Hospital i et
par af de gamle embedsboliger. Der
er tale om nogle et-etagers, gule
murstensrækkehuse fra 1950’erne.
Principperne for nyindretningen
var gennemsigtighed og tilgængelighed. Flertallet af brugerne er meget

glade for stedet og er stolte af, at der
er så pænt og nyt og rent.
Huset består af to dele: I den ene
ende har brugerne direkte adgang
– her er caféen placeret sammen
med et badeværelse, et toilet og
medicinudlevering. Caféen er et ca.
90 m2 stort, lyst lokale. I den ene
ende er placeret et køkken. Centralt
i rummet er et stort, rektangulært
bord med stole om og til den ene
side et par sofagrupper. Ved siden af
sofaerne står der en computer med
internetadgang. På væggen bag det
store bord er placeret en whiteboard, hvor et ugeprogram er skrevet op, og ved siden af whiteboarden
er placeret en række brochurer, der
dels beskriver de forskellige aktiviteter i KASA og generelt oplyser om
stoffer, helbred m.m.
I den anden ende af huset er placeret kontor og mødelokaler. Her har
brugerne principielt også adgang,
men sammen med personalet. Brugerne opfatter huset som delt i disse
to dele. Flere af brugerne omtaler
caféen som ’vores’ (dvs. brugernes)
og kontor og mødelokaler som ’deres’/’jeres’ (dvs. personalets). Andre
viser det ved, at de ikke har lyst til at
komme ned i den anden ende: Frem
for at bruge et mødelokale til en fortrolig samtale med kontaktperson
eller socialrådgiver foretrækker de
et stille hjørne i caféen.
Man har i KASA bestræbt sig på
at gøre antallet af regler så få som
mulige. Dette for ikke at skulle
håndhæve en masse regler og dermed skabe konflikter og for at være
så rummelige som muligt, så denne
svært belastede målgruppe kan benytte stedet. En anden årsag er, at
man gerne vil arbejde med et positivt forventningsbillede af brugeren.
Man går derfor ud fra, at brugerne
følger almindelige, uskrevne regler
for adfærd. En masse formelle regler, mener personalet, vil derimod
vise brugerne, at man forventer, at
de opfører sig forkert.
Reglerne er:
• Ingen vold eller trusler i KASA.

foto: Katrine Schepelern Johansen

Projektet i KASA – Københavns Amts Special Ambulatorium
Denne artikel er den første af en række artikler i STOF om KASA,
Københavns Amts Special Ambulatorium, og den behandling,
der tilbydes her. Disse artikler udspringer af et kvalitativt forskningsprojekt om KASA, der startede september 2005 og løber til
udgangen af 2007. Artiklerne vil beskrive forskellige aspekter af
behandlingen, bl.a. brugen af case-manager princippet, brugernes oplevelse af behandling - og integration af den psykiatriske
behandling med misbrugsbehandlingen. Projektet baserer sig på
kvalitative metoder: deltagerobservation og interviews, og den
overordnede teoretiske ramme er medicinsk antropologi og humanistisk rusmiddelforskning.
Projektet udføres af Katrine Schepelern Johansen, som er uddannet antropolog fra Institut for Antropologi, Københavns Universi-

• Ingen stofhandel eller udveksling
af penge i KASA.
• Ingen indtagelse af stoffer i KASA.
En fjerde, mere uformel regel er,
at man ikke må være alt for synligt påvirket i KASA. Denne regel
håndteres dog i praksis sådan, at det
kun er, hvis man sidder og er ved at
falde i søvn (’kokser’), at man bliver bedt om at gå hjem. Når disse
regler overtrædes, bliver brugeren/
brugerne bedt om at gå hjem med
tilbud om at komme igen næste dag.
Næste dag blive de så taget ind til en

tet, med speciale i medicinsk antropologi.
Hun har tidligere forsket i transkulturel psykiatri på danske hospitaler og har lavet feltarbejde på flere psykiatriske afdelinger i Københavns-området. I perioden 2002-2005 har hun skrevet Ph.D.afhandling om, hvordan psykiatrisk hospitalspersonale forstår og
arbejder med den anderledes kulturelle baggrund hos patienter
med anden etnisk baggrund end dansk.
Fra 1. september 2005 til 31. december 2007 er hun ansat som
forskningsmedarbejder ved KASA, hvor forskningsfeltet er blevet
udvidet fra psykiatri til også at inkludere misbrug.
Formålet med undersøgelsen er at øge mængden af forskning omkring psykisk syge stofbrugere samt at gøre behandlingen i KASA
kendt for et større publikum

samtale, hvor regelbruddet diskuteres og forklares, og i langt de fleste
tilfælde sker der så ikke mere. I et
enkelt tilfælde har en bruger gennem
længere tid brudt reglerne, og i dette
tilfælde har brugeren så i en periode
fået forbud mod at komme i KASA.
Behandlingen er så søgt videreført
gennem mere individuelle tiltag
som f.eks. besøg af kontaktperson
i hjemmet, individuelle aktiviteter
m.m., indtil det er blevet vurderet,
at brugeren kan komme tilbage til
KASA. Når personalet på KASA

har valgt ikke at acceptere stofindtag m.m., skyldes det, at KASA er et
behandlingstilbud, som blandt andet er rettet mod stofbruget, og ikke
’kun’ et værested. I caféen håndteres
den formelle håndhævelse af disse
regler samt udførelsen af egentlige
behandlingsmæssige interventioner
(f.eks. grænsesætninger eller samtaler) forskelligt af de forskellige personalemedlemmer. Brugernes frirum i caféen er dermed af vekslende
størrelse – et forhold, som brugerne
udmærket er klar over og navigerer
Stof 8
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efter. Nogle personalemedlemmer
synes, at caféen skal være et sted,
hvor brugerne kan være i fred, andre opfatter det som et godt sted at
øve social færdighedstræning. Alle
er dog enige om, at caféen udgør en
central mulighed for at møde brugerne og skabe relationer med dem.
Misbrugsmiljø – dilemmaet mellem
rummelighed og misbrug
Brugerne skal gå udenfor, hvis der
skal handles eller indtages stoffer.
Dette resulterer ind imellem i en
livlig trafik ud og ind ad døren. Når
brugerne går ’i kiosken’, betyder det
som regel, at de går udenfor og ryger
hash. Der har været enkelte tilfælde
af injektioner og rygning på toilettet
i KASAs historie, men i det store og
hele respekteres reglerne.
I brugernes opfattelse af KASA
er der næppe nogen tvivl om, at
’udenfor’ er et tredje meget vigtigt
rum ved KASA (ved siden af ’vo-

res’ og ’jeres’). Udenfor er 100 %
brugernes rum. Der gælder deres
egne regler, og der er mulighed for
stofhandel og stofbrug, som udgør
centrale dele af brugernes liv. En
stor del af brugerne har fået misbrugskontakter i KASA, dels folk de
kan handle stof med, og dels folk de
indtager stof sammen med. At tage
stof sammen er en vigtig del af det
sociale fællesskab, der er knyttet til
KASA. I et interview med en bruger spurgte jeg ham, om han kunne
huske, hvad der havde fået ham til
at føle sig velkommen, da han startede i KASA. Han fortalte smilende,
at den første dag, han havde været
i KASA, havde to af de andre brugere spurgt, om han ville med ud og
ryge hash, og det havde han sagt ja
til. Det havde gjort, at han følte sig
meget velkommen.
De meget begrænsede regler i
KASA bliver værdsat af brugerne,
men bliver i deres fortolkning ind

imellem givet et drej. Forbuddet
mod handel og indtag bliver i vid
udstrækning fortolket, som at man
ikke skal blive opdaget, hvilket betyder, at brugerne praktiserer en omfattende handel med hinanden, når
de har mulighed for det. Accepten
af, at man er påvirket, mens man er
i KASA, bliver af nogle brugere ind
imellem fortolket, som at personalet
er ligeglad med brugernes stofbrug
eller ikke interesserer sig for stofbruget.
Der er nogle af brugerne, der
ikke ønsker at komme i caféen pga.
misbrugsmiljøet. De oplever enten,
at de ikke har noget fællesskab med
den øvrige brugergruppe, eller de er
bange for at blive fristet til et større
misbrug, hvis de kommer i caféen.
Fleksible grænser
I en artikel om metadonbehandling i USA fra 1998 beskriver Hunt
og Rosenbaum, hvordan brugerne

UNDERSTRØM: Portrætter af dem, de andre ikke må lege med
Værestedet for udsatte, hjemløse og stofmisbrugere i Esbjerg brugte foråret
og sommeren 2006 på at arbejde med at forberede en fotoudstilling og udgivelse af
bogen ’Understrøm’ i samarbejde med fotograf og kunstner Tune Andersen:
'Dette fotoprojekt startede efter nøje etiske overvejelser og drøftelser på Værestedet i
Esbjerg i vinteren 2005/6. Vi var inspireret af fotograf og kunstner Tune Andersens billeddokumentation af cykelløbet Tour de Udsat, hvor Værestedet deltog med et hold.
En billedberetning om deltagerne kunne fortælle, at de godt nok havde tilknytning til
væresteder for udsatte, men de var også mennesker, der kunne udstråle energi, kampvilje, målrettethed og glæde.
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trækker deres adfærd og kultur fra
misbrugsmiljøet med sig ind i metadonklinikken, der derfor bliver
præget af adfærdsmæssige problemer og personalets forsøg på at kontrollere disse (8). I relation til KASA
kan man påpege, at brugerne også
til en vis grad trækker deres misbrugskultur med sig ind i KASA, i
hvert fald praktiserer den i relation
til KASA (se også 9). Det kan f.eks.
være en bruger, som inden en samtale med sin kontaktperson om et
svært emne går udenfor og ryger en
pibe hash og tager et par benzodiazepiner. Eller det kan være en bruger, som låner ambulatoriets telefon
for at kontakte sin sagsbehandler og
ender med at sidde og true sagsbehandleren, hvis vedkommende ikke
får sine ønsker igennem. Det kan
også være situationer, hvor brugerne begynder at diskutere misbrug
i cafeen. Der er altså både tale om
det konkrete misbrug og om ad-

færd, præget af umiddelbare krav
om behovstilfredsstillelse og styret
af umiddelbare impulser, som kommer med ind i KASA.
Personalets håndtering af disse
forhold er reguleret af på den ene
side ønsket om at kunne rumme
(og behandle) disse brugere og på
den anden side af de få formelle
regler, som man har vedtaget, og
som man søger at håndhæve. Dvs.
at brugeren, som tager stoffer eller
ryger hash inden en behandlingssamtale, deltager i samtalen så godt
som muligt, og man inddrager den
konkrete situation i samtalen og
snakker om, hvorfor behovet for at
misbruge dukker op i denne situation, og hvordan man kan håndtere
det i fremtiden. Er brugeren blevet
så påvirket, at vedkommende ikke
kan deltage i samtalen, fordi han eller hun er ved at falde i søvn, bliver
vedkommende sendt hjem, og man
snakker om episoden næste dag.

Den truende bruger bliver korrigeret i sin adfærd og bliver sendt
hjem med henvisning til de få regler.
Næste dag bliver episoden diskuteret med brugeren.
Med hensyn til misbrugsdiskussioner så bliver disse ofte bremset
af personalet med henvisning til,
at det må man tale om udenfor. Eller de bliver søgt styret hen imod en
behandlingsmæssig pointe – at det
f.eks. kan være svært at være sammen med andre mennesker, hvis
man er meget påvirket. Endelig reagerer personalet tit med at tage den
konkrete bruger i enrum og snakke
med vedkommende alene uden bidrag og opfordringer fra den øvrige
brugergruppe. I håndteringen af
denne type af situationer spiller det
en vis rolle, at personalet har erfaring fra psykiatrien, hvor grænsesætning har en vigtig plads. Man har
altså meget erfaring med at stoppe
diskussioner og adfærd.

Værestedets brugere, frivillige, pårørende og medarbejdere var enige
om, at vi i billeder også kunne gøre det tydeligere, at udsatte i Esbjergområdet er ganske almindelige mennesker. Almindelige mennesker, hvis
vilkår i kortere eller længere tid blot er/ har været usædvanlige, og hvor
de er/har været uden for rækkevidde af den hjælp som samfundet og
de nære sædvanligvis yder én. Dét at være udsat er ikke nødvendigvis
udtryk for andet, end at man i en periode har været uheldig – har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt – er blevet udsat for
noget – for derefter at være blevet udsat.
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Der er dog tale om en kontinuerlig afvejning. Det er dermed vigtigt
at have tid og rum til, som personale, at diskutere disse situationer
igennem. Personalet kan ofte være i
tvivl, om en given snak gik for langt,
men samtidig er man også meget
opmærksom på, at det er vigtigt at
kunne rumme disse brugere, der
ofte ikke har et andet sted at gå hen.
Personalet er også opmærksom på,
at misbruget og den tilhørende adfærd er det normale for disse brugere. Det er altså nødvendigt at kunne
rumme det som en integreret del af
de brugere, som man arbejder med.
Hunt og Rosenbaum beskriver i
artiklen nævnt ovenfor (8), hvordan
brugernes fortolkning af regler og
kontrol var afhængig af relationen
til personalet: ’Når personalet var
rimelige, respektfulde og støttende
(for ikke at nævne venlige), blev deres regler og fasthed ikke set som
fremmedgørende eller illegitime,

men som fornuftige og hjælpende’(8:
211,
min oversættelse). Det er i høj grad
denne situation, som personalet i
KASA søger at skabe ved at fokusere meget på at skabe en god relation
til brugerne. I vid udstrækning lykkes det også for dem at få brugerne
til at respektere reglerne og betragte
dem som et fælles gode.
Behandling i caféen
KASA’s brugere er generelt glade
for at komme i KASA. De kan f.eks.
beskrive, at det ødelægger dagen
for dem, hvis de ikke kan komme i
KASA, for så kommer de ikke op og
i gang, og når de kommer op, så har
de ikke noget at lave. For mange af
dem udgør KASA den primære aktivitet i deres liv og en central ramme for social kontakt; dels med de
andre brugere og dels med personalet. Mange af brugerne beskriver
ensomhed og angst som dominerende problemer i deres liv og som

en central årsag til deres stofbrug.
Denne ensomhed og angst oplever
de bliver mindre ved at komme i
KASA. Flere af brugerne har kun få
andre relationer i deres liv og bruger KASA’s personale som primære
omsorgspersoner.
En invitation til behandling
De fleste brugere i KASA starter
deres behandlingsmæssige forløb
med at komme i caféen, have samtaler med deres kontaktperson og
få medicin. Nogle brugere kommer
videre til andre og mere krævende
former for behandling, fx gruppebehandling og samtaler med psykolog. Andre bliver i disse tilbud i lang
tid (måneder til år).
For KASA’s personale tjener
caféen flere formål: Det er et sted,
hvor brugerne er; det er et sted, hvor
man kan skabe en relation til brugeren og dermed få brugeren til at føle
sig tryg ved personalet; og caféen er

Tune Andersen har i samarbejdet vist sine særlige evner til at begå sig blandt udsatte. Med stor indlevelse, ydmyghed og respekt for mennesker, opnår han tillid og accept. Det giver tryghed og en tro på ikke at blive udnyttet.
Deltagerne i projektet har udvist mod, men har også haft vilje til at vise, at de er individuelle personligheder, der
tør stå frem - i denne sammenhæng, som dem de er – gode repræsentanter for et område, hvor mange uden at
klage klarer sig selv og gør meget selv.
Det er ikke uden stolthed, at vi præsenterer projektet, billedudstillingen, bogen. Vi håber, at det bliver en god oplevelse for mange på et område, hvor der gøres meget – men hvor der utvivlsomt kan gøres mere.
Billederne er taget i Esbjerg og omegn samt ved udenbys aktiviteter i foråret og sommeren 2006. Motiverne er hentet blandt brugere, medarbejdere, pårørende og andre, der har været blandt os'.
Brugere, frivillige, pårørende og medarbejdere ved Værestedet i Esbjerg
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dermed et udgangspunkt for senere
at kunne stille flere krav til brugeren.
Flere af brugerne etablerer først en
fortrolighed og en plads i caféen for
derefter at starte på et mere struktureret behandlingsforløb.
Et personalemedlem fortæller
om en bruger, der i de første mange
måneder, han var i KASA, altid sad
på den samme stol i den ene ende af
rummet. Efterhånden begyndte han
at føle sig hjemme dér, i den stol,
føle sig tryg ved stedet. Den kontakt,
som han fra sin stol fik i caféen med
personalet, gjorde, at han nu deltager i motion, madlavning og aktiviteter, når der åbent om aftenen.
Personalet arbejder ud fra en idé
om, at det, at brugerne sidder i caféen og har kontakt med personalet,
gør, at de en dag rejser sig og f.eks.
er med til at lave mad. Dermed tager brugerne det første skridt ind
i den behandling, som personalet

tilbyder. I personalets forståelse er
caféen en invitation til behandling.
Dermed repræsenterer caféen også
– på et symbolsk plan – intentionen
om at ville mere med brugeren. Så
selv om man kan have en bruger,
der i mange måneder primært kommer i caféen i KASA, så repræsenterer dette – i personalets perspektiv
– indledning til behandling.
Værested?
I forbindelse med evalueringen af
’Metadonprojektet’ opstiller psykologen Mads Uffe Pedersen en række anbefalinger for den fremtidige
planlægning af stofbehandling (4:
170-172). En central anbefaling er,
at der skal være et værested i sammenhæng med metadonudleveringen. Det primære formål med dette
er, at et værested giver brugerne en
adgang til personalet. Særligt for de
dårligst fungerende brugere er den-

ne uformelle og spontane kontakt
mere brugbar end planlagte samtaler (se også 9). Brugerne i KASA er
generelt lige så dårlige eller dårligere
end de dårligst fungerende brugere i
metadonprojektet (en egentlig sammenligning vil føre for vidt her), og
der er næppe nogen tvivl om, at det
åbne tilbud, som caféen i KASA er,
for mange af disse brugere er at foretrække. Der er altid en café-ansvarlig
tilstede, som brugerne kan kontakte. Og meget af personalet fortæller
da også om, at de i nogle cafévagter
bruger størstedelen af deres tid på
egentlig behandling; f.eks. støttende
samtaler, udredende og afklarende
samtaler samt planlægning af behandlingsforløb med brugerne.
For personalet er det vigtigt, at
brugerne ikke kun bruger KASA
som et værested – dvs. at de ikke
kun må komme i caféen for at være
der. De skal også bruge nogle af

Billederne og bogen blev
præsenteret første gang på
hovedbiblioteket i Esbjerg
d. 11. september 2006,
hvor Socialminister Eva Kjer
Hansen åbnede udstillingen.
Brugerne af Værestedet har
siden været i København
med udstillingen, som kan
rekvireres til konferencer,
uddannelsesinstitutioner m.v.
med ledsagelse af deltagere i projektet, der kan fortælle
om tilblivelsen af Understrøm
og levebetingelserne i dagens
Danmark for udsatte, hjemløse og misbrugere
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KASA’s andre behandlingstilbud
eller have glæde af behandlingsmiljøet i caféen. Det er således grund
til afslutning af behandlingsforløbet
i KASA, hvis man kun bruger caféen og kun bruger den som et værested. Caféen er derfor heller ikke
et behandlingsfrit rum eller et helle
fra hverdagen (10: 157), men en del af
behandlingstilbuddet.
Vigtigheden i, at caféen også er
behandling, hænger sammen med,
at en del af brugerne i KASA er så
psykisk dårlige, at de ikke formår at
deltage i de mere strukturerede behandlingstilbud (grupper, samtaler
m.m.). For at kunne give disse brugere behandling ud over det medicinske og begrænsede samtaler med
de pågældendes kontaktpersoner
må miljøet i caféen kunne leve op til
at være behandling.
Når man spørger brugerne om
den behandling, de modtager i
KASA, så er det de forskellige me-

dicinske behandlinger, evt. deltagelse i grupperne og samtaleforløb,
som de nævner. De medtænker ikke
miljøet som en del af behandlingen,
men snarere som en del af stedet.
For dem er formålet med at komme
i KASA to-delt; det er dels et rart
sted at være - og dels et sted, hvor
de modtager behandling, som i brugernes perspektiv primært er medicin og samtaler.
Udelukkelse af miljøet
Den centrale rolle, som KASA spiller i flere af brugernes liv, giver personalet en vigtig sanktionsmulighed
over for brugerne; nemlig at sende
dem hjem og evt. begrænse deres
adgang til stedet. Denne mulighed
bruges indimellem af personalet,
når man ønsker at tydeliggøre, at
noget ikke er acceptabelt. Hvis en
bruger f.eks. er meget påvirket,
så kan man sende vedkommende
hjem med en besked om, at han el-

Udstillingen består af 30 indrammede billeder samt 4 tekstrammer.
Bogen er på 60 sider og indeholder fotos og tekst fra udstillingen.
Bogen sælges til fordel for Værestedet for 148 kr.
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ler hun gerne må komme igen næste
dag, men ikke hvis pågældende så er
påvirket igen; så vil personen blive
sendt hjem igen.
Behandlingsideologi: Skadesreduktion
Nogle af brugerne i KASA er som
nævnt psykisk og socialt meget
dårlige. De har derfor svært ved at
drage nytte af de fleste af behandlingstilbuddene i KASA. Dermed
opstår der en situation, hvor miljøet
kommer til at bære en meget stor
del af behandlingen. For at dette
med en behandlingsmæssig logik
kan lade sig gøre, kræver det, at behandlingsmålene er formuleret på
en sådan måde, at de kan honoreres
inden for denne ramme. Er det nok,
at man har en kort samtale med en
bruger en til to gange om ugen i
caféen? For nogle brugere er dette
rent faktisk en forbedring i forhold
til tidligere tilbud og også på grænsen af, hvad de kan rumme psykisk.

For nogle brugere er det, at de får
mad 5 dage om ugen og ikke tager
så mange stoffer i de ca. 20 timer, de
er i KASA, et stort skridt fremad i
forhold til, hvordan deres tilværelse
så ud tidligere. I dette perspektiv
bliver spørgsmålet om tid også vigtigt. Man skal have tid til at vente
på, at det motivationsarbejde, man
udfører, virker, og at brugeren derefter rejser sig og ønsker noget mere
behandling.
Disse behandlingsmål er meget
langt fra mål om stoffrihed og fra
mål om en velbehandlet psykiatrisk
lidelse. Det er til gengæld mål, som
giver mening inden for den overordnede behandlingsideologi, som kaldes ’skadesreduktion’, og som defineres som: ’… at man vil reducere
skader som følge af stofmisbrug,
også selv om det ikke lykkes at reducere brugen af stoffet. Dette baseres
på den pragmatiske tanke, at mange
stofmisbrugere enten er uvillige til

eller ude af stand til at opgive brugen af narkotika’ (7: 7). Som nævnt
indledningsvis er det den behandlingstilgang, man principielt har i
KASA og, som de korte eksempler
viser, også i vid udstrækning anvender i praksis.
Hygge med hensigt
I forbindelse med etableringen
af et værested for en tilsvarende
brugergruppe i Ålborg rejser projektmedarbejderen Tina Ussing
Bømler spørgsmålet, om denne
brugergruppe egentlig har brug for
behandling eller snarere primært et
sted at være? (5). Bømlers pointe er,
at kravet om behandling er et krav
om forandring, som denne gruppe
har svært ved at honorere, og ved at
stille krav om behandling så udelukker man netop den svageste gruppe.
Dette skisma har man i KASA løst
ved at arbejde med individuelle,
fleksible og – i forhold til nogle bru-

gere – meget små behandlingsmål
samt at placere den indledende behandling i caféens åbne rum.
Behandlingsideologien og den
praktiske udformning af behandlingsmålene rummer dog også den
potentielle risiko, at for meget af behandlingen overlades til caféen, og at
brugeren derfor reelt modtager meget lidt egentlig behandling. Denne
potentielle risiko skyldes også den
store opmærksomhed på brugernes
psykiske lidelser og dermed en forsigtighed i forhold til, hvad de kan
honorere af behandlingsmæssige
krav og konflikter. Den psykiske
skrøbelighed og troen på caféens
behandlingsmæssige effekt rummer
dermed en potentiel tilskyndelse
til at lade brugerne være, hvilket er
problematisk ud fra KASA’s ide om
at ville behandle og forandre. Denne type af behandling kræver derfor
en tæt opfølgning, hvis den skal fastholdes som behandling snarere end

Læs mere på: www.vaeresteder.dk og www.tuneandersen.dk
En række organisationer og lokale sponsorer har støttet arbejdet, som har til formål at vise, at udsatte er ganske almindelige mennesker, som både arbejder, dyrker sport, har hobbys og
som ikke mindst har drømme og håb for fremtiden.

KONTAKT
Værestedet, leder Frank Brodde,
7545 0174 – 7514 0566 - fbr@ribeamt.dk
Udstillingsleder, Inger Lise Nielsen,
7616 1937 – iln@esbjergkommune.dk
Fotograf, Tune Andersen,
info@tuneandersen.dk billeder kan rekvireres her.
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Af Katrine Schepelern Johansen
Antropolog, ph.d.
Forskningsmedarbejder v. Københavns Amt
Special Ambulatorium (KASA)

som rare rammer for et værested.
Spørgsmålet om behandling i
caféen rejser også et spørgsmål om,
hvorvidt behandling kan foregå,
uden at den behandlede mener at
blive behandlet. Når brugerne ikke
opfatter caféen i KASA som behandling, er det så det? I en beskrivelse af væresteder for stofmisbrugere karakteriserer Grytnes personalets behandlingslogik som ’hygge
med hensigt’ (10). I denne analyse er
der et tilsvarende skel mellem på
den ene side personalets intention
med værestedet og på den anden
side brugernes brug af stedet. ’Hygge med hensigt’ er et forsøg på at
ramme en tilpasning af værestedet
til brugernes primære ønsker om
et sted at være og personalets primære ønske om at ville noget mere.
I denne forståelse kan ’hygge med
hensigt’ udbredes til også at gælde
for KASA’s behandling i caféen.
Problemstillingen får dog i relation
til KASA en ekstra stramning, fordi
KASA er et behandlingssted og ikke
et værested.
Endelig peger diskussionen af caféen på den udfordring, at hvis man
skal have et miljø, der kan rumme
de dårligste psykisk syge stofbrugere, så er det samtidig et miljø, hvor
stofbrug og stofhandel spiller en
vigtig rolle. Dette er igen et forhold,
der kan rummes inden for tankerne
om skadesreduktion, men dårligt
rummes inden for andre behandlingsmæssige ideologier.
Meget er muligt
Som ovenstående analyse og diskussion har vist, så kommer caféfunktionen til at spille en central
rolle i behandlingen af de dårligste
psykisk syge stofbrugere. Når caféfunktionen skal indtage denne centrale rolle, kræver det dels, at man
arbejder med små mål og har god
tid, og dels at den behandlingsideologi, man følger, ligger i tråd med
skadesreduktionstanken.
Sætter
man sig større mål, eller arbejder
man med ideer om stoffrihed, så er
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caféfunktionen formentlig ikke i sig
selv nok til at løfte denne opgave.
Men gennemgangen viser også,
at caféfunktionen er vigtig for brugerne og opfylder en række behov
hos brugerne, der har betydning for
deres livssituation og dermed deres
misbrug. Ensomhed og angst er vigtige aspekter i mange af brugernes
problematikker, og disse forhold
kan et rummeligt og tolerant miljø
adressere. Caféen giver et rum, hvor
man kan vise accept, tillid, anerkendelse, og hvor man kan have kontinuerlig kontakt med disse brugere.
KASA’s café viser, at det er muligt at lave en caféfunktion for denne
meget dårlige gruppe, en funktion
som er så rummelig, at disse brugere kan komme og være til stede,
og hvor samtidigt et mindstemål af
regler kan sanktioneres. Hvis man
lægger behandlingstiltag og –principper ind i en sådan café, har man
muligheden for at lave et behandlingstilbud til de mest belastede
blandt de psykisk syge stofbrugere.
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værestedsidræt

Dansk Væresteds Idræt
– idræt for alle
Nyt aktivitetstilbud til socialt udsatte mennesker har set dagens lys 		
på initiativ af Landsforeningen af VæreSteder
AF JERONE ENEVOLDSEN

Der blev skrevet historie, da idrætsklubberne på landets væresteder for
socialt udsatte i foråret 2006 stiftede deres egen idrætsorganisation
Dansk Væresteds Idræt (DVI). Det
var Landsforeningen af VæreSteder
(LVS), som tog initiativ til at stifte
en organisation med det formål,
at give ’alle socialt udsatte mennesker (stofmisbrugere, alkoholikere,

tidligere misbrugere, hjemløse og
sindslidende) reelle muligheder for
at dyrke idræt, motion, konkurrence
og samvær med ligestillede under
forhold, der sikrer, at yderligere udstødelse undgås’.
Når der nu står ’alle socialt udsatte mennesker’, så betyder det,
at DVI i fremtiden vil arbejde hen
imod, at det ikke kun er folk på værestederne, der skal have gavn af
DVI, men at det skal være en idræts-

organisation, der rammer bredt,
dvs. væresteder, behandlingshjem,
behandlingscentre, aktivitetscentre,
i porten, på gaden osv. Ifølge vedtægterne for DVI, så arbejdes der
hen imod etableringen af det bredere ’Dansk Udsatte Idræt’.
Udgangspunktet for DVI
Drivkraften og inspirationen til den
nye organisation var cykelløbet Tour
de Udsat. LVS med sekretariatsle-
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der Cliff Kaltoft i spidsen fik i 2004
den idé, at gennemføre et cykelløb
for socialt udsatte grupper. Planlægningen af Tour de Udsat kom
til at strække sig over ca. et års tid.
Der skulle bl.a. søges penge og tilladelser, skaffes sponsorer, etableres
samarbejdspartnere og laves etapebeskrivelser. Sidst, men ikke mindst
skulle der findes nogle cykelryttere
og hjælpere, hvilket medførte et positivt problem, da der ville flere deltagere med, end der var plads til.
LVS gav herefter følgende udmelding til de væresteder fra hele landet,
der skulle deltage i Tour de Udsat:
’Vi vil stille 5 tandemcykler til
rådighed for hvert hold samt sørge
for alt udstyr, følgebiler, udgifter og
overnatning’.
Værestederne og holdene forpligtede sig til gengæld til at prioritere
opgaven, gennemføre motionsprogrammer og træningsforløb og selvfølgelig til at deltage i det endelige
løb. Aftalen indebar tillige, at holdene efterfølgende kunne beholde
cyklerne og bruge dem i det videre
sundhedsfremmende arbejde.
Den 21. august 2005 kl. 12 startede 13 hold, 130 cykelryttere, 20
følgebiler, motorcykler, pressefolk
og færdselspoliti fra Rådhuspladsen
i København med kurs mod Stændertorvet i Roskilde. Rytterne skulle
i løbet af 6 dage cykle 6 etaper i det
danske land – fra København til Vejle. Alt i alt knap 350 km. Undervejs
var der indlagt forskellige konkurrencer, bl.a. tempokørsel, australsk
forfølgelsesløb, sprint, slalom og
behændighedskørsel, holdtidskørsel og bjergtidskørsel.
6 dage og masser af blod, sved,
tårer og oplevelser senere stod 119
ryttere i Vejle og nød holdenes og
deres egne personlige sejre. Tour de
Udsat blev en positiv oplevelse for
både deltagerne og arrangørerne.
Til trods for, at man var amatør/nybegynder inden for cykelløb, så fik
man en succesoplevelse i forbindelse med idræt, som de socialt udsatte
grupper sjældent oplever.
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Tour de Udsat blev en bekræftelse af LVS’s formodning om, at
idræt, sport og sundhed kunne give
nogle socialt udsatte mennesker
en glæde og positiv oplevelse både
på det fysiologiske, mentale og sociale plan. Den erfaring havde enkelte væresteder i forvejen gjort sig.
Rundt om i landet var der flere lokale idrætsklubber på værestederne,
som havde arrangeret flere sportsarrangementer. Men Tour de Udsat
var det største og bekæmpede vel
også nogle fordomme omkring so-
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cialt udsatte menneskers ressourcer
både fysisk og psykisk.
Værestedstanken
Den værdimæssige baggrund for
DVI finder man i ’Værestedstanken’,
som blev vedtaget på LVS’ 7. generalforsamling i 2005. Værestedstanken er et udtryk for et væresteds
fælles arbejds- og værdigrundlag,
og det er et forsøg på en afklaring
af, hvad et værested er. (Hele Værestedstanken kan man finde på www.
vaeresteder.dk ).

Der står i Værestedstanken, at
værestedet skal være et fristed, der
rummer nye muligheder og veje for
det enkelte menneske. Her kan idræt
være en del af den proces. Endvidere står der, at man skal drage social,
mental og fysisk omsorg for hinanden. Omsorgen skal ikke kun være
skadereducerende, men også fremmende for den enkeltes sundhed og
mulighed for er bedre liv. Dvs., at
idræt på værestedet ikke kun skal
bruges som en form for behandling,
men som forebyggelse mod dårligt
helbred og opbygning af personlige,
sociale og fysiske kompetencer for
det enkelte menneske.
Kigger vi først på den fysiske del,
så kan idræt give det enkelte menneske en fysisk positiv udvikling.
Menneskets krop er jo på trods af
vores ikke-fysiske hverdag bygget til muskelarbejde. Muskelaktivitet er f.eks. vigtig for kroppens
centrale nervesystem og produktionen af proteiner. Fysisk aktivitet
og træning kan også spille en rolle,
ikke kun i forebyggelse af visse sygdomme, men også i behandlingen
af dem. Desuden har fysisk aktivitet
en positiv effekt på vores søvnmønster og vores appetitregulering. Alt i
alt vil fysisk træning give de socialt
udsatte et bedre helbred og et fysisk
overskud i hverdagen.
På det mentale plan vil idræt
f.eks. kunne påvirke følgende faktorer: en bedre koncentrationsevne,
en bedre indlæringsevne, modvirke
stress, virke antidepressivt, aflede
tankerne fra en trist hverdag, påvirke sindsstemningen positivt, give
større selvtillid og virke identitetsdannende.
Socialt vil idrætsaktivitet give de
udsatte en større social kontaktflade,
et personligt netværk, et ægte socialt
fællesskab, der ikke kun er baseret
på f.eks. rusmidler. Idræt kan give
positive oplevelser i samvær med
andre og give de socialt udsatte
mennesker et indhold i dagligdagen,
som måske kan være grundlaget for
en videre personlig udvikling: Idræt

kan skabe et beskyttet vækstmiljø,
der også kan fungere som et socialt
træningslokale.
Er der brug for DVI?
Men hvorfor nu oprette sin egen
idrætsorganisation? Hvorfor ikke
bare koble sig på den eksisterende
idrætsverden, som både har 100 års
erfaring, knowhow, økonomi, gode
fysiske rammer og veletablerede
idrætsforeninger?
De to største idrætsforbund i
Danmark, nemlig DIF (Danmarks
Idræts-Forbund) og DGI (Danske
Gymnastik- & Idrætsforeninger),
har p.t. ikke vist nogen reel interesse
for de socialt udsatte mennesker på
væresteder eller for et konkret samarbejde med DVI. Det er selvfølgeligt ærgerligt, at de to største forbund ikke vil være med på banen for

ind i de eksisterende idrætsforeninger, for det kan de store forbund da
ikke forhindre?
Jo, det ville være det nemmeste
for de socialt udsatte, hvis det bare
var et spørgsmål om en indmeldelse. Men det er desværre ikke bare
et spørgsmål om et par formaliteter. For mange udsatte mennesker
vil det være meget grænseoverskridende, at træde ind over dørtrinnet
til idrætsanlægget eller ringe til en
idrætsklubs formand eller kasserer.
De ca. 50.000 udsatte mennesker
i Danmark befinder sig nederst på
den sociale rangstige både økonomisk, socialt og personligt. Det er
altså folk, der mangler selvtillid,
økonomisk indkomst af betydning
(til betaling af kontingent og udstyr), fysisk form og socialt netværk.
Og ofte har de også svært ved at
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de udsatte, da det er en vigtig samfundsopgave at få f.eks. sundhedstilstanden hos de udsatte forbedret.
Her kunne de store idrætsforbund
være vigtige medspillere, hvis man
tænker på deres erfaring, økonomi
og kapacitet. Kan man så ikke bare
finde en anden løsning? F.eks. kunne
de socialt udsatte da bare melde sig

finde sig til rette inden for de rammer, som tilbydes af den etablerede
idrætsverden (f.eks. pga. af deres
misbrug).
Og hvad med den omvendte situation? Altså, at de etablerede idrætsklubber kommer ud til værestederne og tilbyder et samarbejde? En
del idrætsklubber har jo tabt medStof 8
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lemmer til den uorganiserede idræt
(motionscykling, løb, fitnesscentre,
rulleskøjter osv.), så de må da være
interesseret i at få nye medlemmer?
Nej, og atter nej. Idrætsklubberne
står ikke ligefrem med åbne arme
og byder velkommen til de 50.000
potentielle medlemmer. NIMBYfænomenet (not in my backyard)
eksisterer desværre også inden for
idrætsverdenen. Den lokale idrætsforening kan måske godt synes,
at det er en god ide med idræt for
socialt udsatte, men bare ikke lige
i deres forening. Foreningerne har
bekymringer over, at børn og unge
færdes sammen med stofmisbrugere
i idrætshallen, eller frygter for tyveri
og medlemsflugt. Bekymringer, der
ofte skyldes den samfundsmæssige
afstand, der er mellem misbrugs- og
idrætsverdenen.
Til idrætsforeningernes forsvar
skal det dog nævnes, at mange klubber og foreninger ikke har det fornødne overskud eller kapacitet til
den nye gruppe af idrætsudøvere.
Idrætsforeningerne mangler f.eks.
penge, frivillige (trænere/ledere),
hal-tider og knowhow for at kunne
sluse socialt udsatte mennesker ind
i idrætsforeningen. Derudover har
foreningerne også en række vedtægter og love, som nogle udsatte kan
have svært ved at leve op til. Som
eksempel kan nævnes, at mange
klubber har et forbud mod alkohol,
stoffer og rygning. Og hvad med dopingregelmentet, som idrætsklubberne er underlagt? Alt i alt kan de
udsatte gruppers lave sociale status
kombineret med idrætsforeningers
fordomme, regler og manglende kapacitet være en uoverstigelig barriere for et medlemskab af en idrætsforening.
Dog vil DVI på sigt arbejde hen
imod at bygge bro mellem forskellige aktører på idrætsmarkedet og det
enkelte menneske på værestedet. I
øjeblikket forhandler DVI med Danmarks tredjestørste idrætsforbund,
Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF),
om et fremtidigt samarbejde.
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Fremtiden
I 2006 har DVI arrangeret et større
idrætsarrangement - et adventurerace med kano, fodbold, bueskydning og krolf (en blanding af kroket
og golf) over tre dage i Silkeborg. I
løbet af vinterhalvåret vil DVI være
medspiller på diverse fodboldstævner, og i foråret 2007 vil der blive
lavet en aktivitetsweekend for DVIklubberne.
Med hensyn til DVI-klubber vil
idrætsorganisationen DVI i løbet af
de næste par år satse på at få oprettet
flere klubber for de socialt udsatte
grupper rundt om i landet. Målet er
en 30-40 klubber, som dyrker flere
former for idræt kombineret med
sociale oplevelser. I øjeblikket har
DVI 15 medlemsklubber, hvor man
i større eller mindre grad er gået i
gang med diverse idrætsprojekter.
Men det vigtigste for DVI er ikke
antallet af klubber, men antallet af
aktiviteter i klubberne og opbakningen til disse aktiviteter. Her ligger
nok en af de store udfordringer for
DVI, nemlig at få vendt brugerne af
et værested fra en passiv rolle til en
aktiv rolle på værestedet. Det kræver initiativrigdom, hårdt arbejde
og tålmodighed at få aktiviteter til
at fungere. Og selvom man har et
godt projekt, har lagt meget arbejde
i det og har givet megen information
til målgruppen, så risikerer man, at
der kun dukker få eller ingen op til
ens projekt. En erfaring, som mange væresteder har gjort sig gennem
tiderne. Her kan DVI være en god
sparringspartner til ildsjælene på
f.eks. værestederne.
DVI ønsker nemlig støtte lokale
idræts- og sundhedsprojekter med
f.eks. vejledning i at søge midler
og lokaler. Og at hjælpe DVI-klubberne med materialer, udstyr, træningsvejledning, information, PR
og planlægning af arrangementer.
Endvidere vil DVI gerne bidrage til
et samarbejde mellem DVI-klubberne og den etablerede idrætsverden.
En drøm for DVI er også at kunne uddanne mennesker fra være-

stederne til at blive idrætsvejledere,
som næsten er en nødvendighed for
at få skabt en aktivitets- og idrætskultur hos de socialt udsatte mennesker. En idrætskultur, som med
små skridt også gerne skulle munde
ud i nogle fælles, større idrætsarrangementer for DVI. Gerne et arrangement på linie med Tour de Udsat
eller måske et slags OL for socialt
udsatte mennesker.
Måske kan Dansk VæreSteds
Idræt ikke helt leve op til den velkendte idrætsfloskel: ’En sund sjæl
i et sundt legeme’, men vores rummelighed skulle gerne sikre, at alle
mennesker uanset baggrund har en
reel mulighed for at dyrke idræt.
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ind og ud af afhængighed

Når misbrug og
afhængighed går over
Det sker, at misbrugere af alkohol eller stoffer selv er i stand til at ophøre med misbruget
uden nogen form for behandling. Hvad er det, der sker?

AF DORTE HECKSHER

Der eksisterer en række forskellige
betegnelser, som anvendes til at beskrive mennesker, der selv klarer at
holde op med at bruge/misbruge
rusmidler uden hjælp fra behandlingssystemer eller etablerede selvhjælpsgrupper. Nogle bruger de
medicinske betegnelser ’spontan
helbredelse’ eller ’spontan bedring’.

I den engelsksprogede litteratur
anvendes betegnelser som: ’natural
recovery’, ’unaided recovery’ eller
’spontaneous remission’. Begreber
der på sin vis indikerer, at personen
nu er helbredt eller rask (underforstået: før var han syg), og som samtidig refererer til en uventet eller
pludseligt opstået tilstand, hvilket
jo kan stå i skarp kontrast til, at man
i misbrugsbehandlingen oplever, at

det at komme ud af et misbrug kan
være en langvarig proces. Alt i alt
nogle begreber, der måske ikke helt
begriber fænomenet. Men hvordan
kan man forstå det at komme sig
uden behandling? Kan vi lære noget
af det, og er det særlig almindeligt?
Hvad er spontan remission?
Walters(1) giver en definition på
’spontan remission’. Man kan forstå
det som: ’… ophør af brug af alkohol
eller stof uden formel intervention,
eller at individet anfører, at formel
intervention ikke havde nogen effekt
på hans eller hendes beslutning om
at afholde sig fra at indtage stoffer/
alkohol’. Sobell og hendes kolleger
(2)
afgrænser ’natural recovery’ til
personer, der formår at ophøre med
et problematisk brug af alkohol eller
stoffer uden professionel hjælp.
Forskningen på området
Der findes efterhånden nogle undersøgelser af spontan remission/
’natural recovery’. Langt de fleste
undersøgelser finder man inden for
alkoholområdet, hvor der blandt
andet er lavet større kvantitative
surveys(3) samt en del kvalitative
studier. Inden for stofområdet finder man færre kvantitative undersøgelser (2,4), mens der her forefindes
en række kvalitative studier(5,6,7)
Forskningsmæssigt er det et felt,
der især i de seneste 10 år har været under udvikling. I begyndelsen
blev undersøgelser af ’natural reco-
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very’ mødt med en del modstand.
Enkelte forskere går så vidt som til
at hævde, at spontan remission har
været (og måske stadig er) et tabu
inden for misbrugsbehandlingen(8).
Et tabu der udfordrer eksempelvis
forståelsen af afhængighed som en
kronisk tilstand eller sygdom, der,
hvis man ikke modtager den rette
hjælp, uundgåeligt vil føre til yderligere selv-ødelæggelse. Chiauzzi og
Liljegren mener, at forståelsen af
afhængighed som en sygdom kan indebære det tautologiske argument,
hvor det fastslås, at hvis man selv er
i stand til at stoppe sin afhængighed
(’addictive behaviour’), så har man
nok slet ikke været afhængig til at
begynde med. Hvis man derimod
ikke er i stand til at stoppe sit brug
af alkohol/stoffer selv, så er man
afhængig(8). Et andet punkt, hvor
denne forskning har mødt modstand, er i form af argumentet eller
forståelsen af, at hvis et individ selv
klarer sig ud af misbrug og afhængighed (dvs. uden hjælp fra professionelle eller selvhjælpsgrupper), så
betragtes denne ’helbredelse’ (recovery) som mangelfuld. På trods
af sådanne betænkeligheder er det
væsentligt at spørge, hvorvidt viden
om de processer, der er i spil, når
mennesker selv formår at komme
ud af afhængighed og misbrug, måske kunne bidrage med noget nyt.

Størstedelen af den viden, vi har om
denne type forandringsprocesser,
stammer fra behandlingsforskning.
Ved at undersøge dem, der ikke søger behandling, kan man måske få
mere viden om eksempelvis de barrierer, der måtte være til hinder for,
at nogle søger behandling. Når effektivitet og evidens af behandlingsformer er centrale omdrejningspunkter inden for både forvaltning,
behandling og forskning, bliver det
desto mere interessant at indhente
viden om, hvad der får nogle misbrugere til at forandre livsform og
ændre deres brug af stoffer eller alkohol, uden at de er i kontakt med
behandlingssystemerne og andre
professionelle/etablerede netværk
som AA eller NA. Denne type viden
kan samtidig udfordre antagelsen
om, at problematiske tilstande nødvendigvis er behandlingskrævende.
Hvor mange drejer det sig om?
Det er vanskeligt at opgøre antallet
af dem, der kommer sig ved egen
hjælp, idet der er tale om en heterogen gruppe, hvor graden og omfanget af misbrug/afhængighed dækker
et bredt spektrum, og hvor ’recovery’ eksempelvis kan defineres meget bredt og vurderes på baggrund
af en kort eller en lang opfølgningsperiode. Et forskningsmetodisk
problem er samtidig, at undersø-

gelserne kan være metodisk svage,
og dermed vanskelige at uddrage almene konklusioner fra. Det vanskeliggør en sammenligning på tværs af
undersøgelser, at undersøgelsesdeltagerne i nogle studier er utilstrækkeligt beskrevet demografisk og misbrugsmæssigt, at forløbet forud for
remission kan være mangelfuldt undersøgt, at der i undersøgelserne er
manglende viden om anden sygdom
samtidigt (comorbiditet) fx i form
af psykopatologi , at brug af andre
stoffer end det primære både før og
efter remission ikke er tilstrækkeligt undersøgt og lignende(2). Men
eksempelvis viste en canadisk befolkningsundersøgelse, at 77% af de
personer, der i undersøgelsen angav
at have overvundet et problem med
alkohol, havde gjort det uden behandling(2). Inden for stofområdet
viser undersøgelser, at der ligeledes
er tale om et forholdsvist almindeligt fænomen om end med et noget
mindre omfang end inden for alkoholområdet. I et review af undersøgelser inden for området beskriver
Walters (1), at når man anvender en
bred definition på spontan remission, viser undersøgelsesresultaterne,
at fra 19,5% til 56,4% formåede at
holde op med deres misbrug ved
egen hjælp. En bred definition på
spontan remission betyder her at
være afholdende eller have reduce-

natural recovery, una
untreated recovery, sp
spontan bedring, spon
quitters, autoremissi
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ret signifikant i forbrug/frekvens af
alkohol eller stoffer i det seneste ½
år. I disse undersøgelser har resten
af undersøgelsespersonerne enten
fortsat deres misbrug eller modtaget behandling
Hvordan forløber processen?
Ser man på, hvilke typer forløb der
beskrives, hævder Sobell(2), at der
forud for beslutningen om at stoppe
med brug/afhængighed af alkohol
eller stoffer ikke nødvendigvis ligger mange og store forudgående
overvejelser eller en længere planlægningsfase. Dette modsiges dog
af Blomqvist(4,9), der konkluderer, at
spontan remission (self remission),
især blandt alkoholikere, ofte er en
langvarig og udramatisk proces begrundet af en kombination af negative og positive incitamenter. Enkelte undersøgelser viser, at mange af
dem, der stopper et misbrug/afhængighed selv, lykkes med det første
gang, de beslutter sig(10). Sådanne
resultater kan være med til at udfordre den gængse forståelse af, at der
er fortløbende stadier i forandringsprocessen (jf. Prochaska og DiClemente’s forståelse af forandring,
’stages of change’(11)) samt den forholdsvis almindelige formodning
om, at tilbagefald skal ses som et
naturligt og nærmest uomgængeligt
element i et ’recovery’-forløb.

Ud af misbruget med og uden behandling
En stor del af den viden, vi i dag har
om misbrug og forandring, er hentet fra undersøgelser af personer,
der søger og modtager behandling. I
lyset af ovenstående kunne det være
relevant at undersøge, hvorvidt den
gruppe af misbrugere, der formår
at forandre deres afhængighed/misbrug uden behandling, er underlagt andre forståelsesmodeller. En
sammenlignende undersøgelse(9) af
to grupper af misbrugere, hhv. en
der modtog behandling, og en der
klarerede sig selv, viste, at de, der
søgte behandling, generelt oplevede
et øget misbrug og flere negative
konsekvenser forud for, at de søgte
behandling og dermed opnåede forandring af misbrug. Derimod oplevede de, der klarede sig selv, faktisk
en stigning i antallet af positive
livs-begivenheder (life-events), allerede før beslutningen om at stoppe
indtrådte. I behandlingsgruppen
optrådte en sådan forøgelse af positive livsbegivenheder først under og
efter behandling. Den samme undersøgelse viste, at de, der klarede
at komme ud af misbrug uden behandling, som regel havde et mere
stabilt misbrugsmønster (dvs. ikke
så kaotisk). Dette fænomen findes
i andre undersøgelser, eksempelvis
Scarcelli’s sammenlignende undersøgelse af stofmisbrugere, der

kommer ud af deres misbrug med
og uden behandling(12). Scarcelli
anfører, at de stofmisbrugere, der
enten ikke havde været i behandling, eller som benyttede sig af ambulant behandling, ikke havde sat
deres sociale funktion på spil under
deres stofmisbrug. De havde derimod fastholdt en mere almindelig
livsstil og haft et kontrolleret brug
af rusmidler, der, ifølge deres egne
udsagn, gjorde deres afhængighed
forenelig med almindelige aktiviteter såsom arbejde og studier.
Afgørende faktorer for spontan remission
Sammenligner man en gruppe misbrugere, der modtager behandling,
med en gruppe misbrugere, der
kommer sig uden at modtage behandling, vil man typisk se, at de,
der kommer sig uden behandling,
har flere ressourcer rent socialt og
oplever sig mindre belastet rent
psykisk. De misbrugere, der søger
behandling, rapporterer derimod
om flere negative livsbegivenheder,
både i forhold til selvopfattelse,
nære relationer, økonomi og arbejde. Samtidig er stabilitet en faktor,
der ser ud til at have en særlig betydning. Scarcelli’s(12) og Blomqvists(4)
undersøgelser tyder på, at den grad
af stabilitet, en person er i stand til
at udvise under et misbrug, er afgørende for, hvordan vedkommende

naided recovery,
spontan helbredelse,
ntan remission, selfion, self-change
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er i stand til at slippe stofferne igen.
Stabilitet forstået som evnen til at
fastholde betydningsfulde sociale
relationer med venner og familie,
der ikke tager stoffer, at kunne fastholde en normal dagligdag samt at
have et godt helbred. En høj grad af
stabilitet i livet som misbruger giver
bedre mulighed for at kunne komme ud af sin afhængighed/misbrug,
uden at indgå i en behandlingsmæssig sammenhæng. Gruppen af
’self-remitters’ klarer dog ikke nødvendigvis sig selv helt alene. De har
derimod typisk adgang til netværk
og ressourcer, der har forskellige
potentialer: kan give støtte på kritiske tidspunkter i processen; kan
støtte individet i re-definition af sin
identitet og livsstil; kan skabe kontakt til arbejdsmarkedet og tilbyde
individet at indgå i almindelige aktiviteter. Samtidig er tilknytningen til
signifikante andre med til at stabilisere remissionen, idet tilknytningen
gør, at individet ikke vil svigte, og
dermed er relationen medvirkende
til at hæmme afvigende adfærd.
Man finder således nogle forskelle mellem dem, der søger behandling, og de, der klarer sig selv. Et anden væsentligt element kunne være
at undersøge, hvilke barrierer der
opleves i forhold til at søge behandling. Nogle af de væsentligste årsager er ønsket om at undgå at blive
stemplet som misbruger og negative
forventninger til eller negative oplevelser med behandling(2,12).
Forskningens rolle
Forskningen inden for dette område
er præget af, at spontan remission
jo netop er et fænomen, som gør
sig gældende for en gruppe, der har
haft kapacitet til selv at håndtere en
problemstilling, og som dermed har
ikke har kontakt til behandlingssystemet. Rekrutteringen af deltagere
til den slags undersøgelser foregår
ofte via selvrekruttering på baggrund af opslag og annoncer i medier eller som en del af mere generelle
befolkningsundersøgelser.
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Samtidig er der undersøgelserne
imellem ikke altid konsensus om
definitionen af recovery og misbrug. På trods af disse usikkerhedsmomenter kan forskning i spontan
remission være med til at understrege, at de forståelser, der i dag er
fremherskende i forhold til misbrug
og afhængighed, skal ses som udtryk
for netop de grupper, der undersøges. Forskningen kan være med til
at problematisere antagelsen om, at
en misbrugers karriere uundgåeligt
er ’downward’ og kriminel, samtidig med at der ikke er tale om nogen forherligelse af afhængighed og
misbrug. Der er nærmere tale om et
forsøg på udvidelse af perspektivet
på misbrug og afhængighed. De forståelsesmodeller, der udvikles, kan
ikke blive mere omfattende end det
materiale, der er til rådighed. Således er det med til at minde os om,
at de ’sandheder’, der menes at være
fundet om henholdsvis den ene eller
anden gruppe af misbrugere – ikke
altid kan generaliseres til at gælde
alle misbrugere.
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bøger
Tidligere misbrugeres fortællinger
Identitet, forandring og strategier

Når tidligere misbrugere fortæller
Af Dorte Hecksher
Århus Universitetsforlag. 2006. 200 sider. 248 kr. www.unipress.dk
Lad mig slå det fast med det samme: Dorte
Heckshers bog ’Tidligere misbrugeres fortællinger’ er både vedkommende, tankevækkende og for at sige det lige ud:
uundværlig for alle de behandlere, som
arbejder med stofmisbrugere.
Der er forskellige grunde til det, men
skulle man kun nævne en, så vil det være,
fordi den fører os direkte ind midt i noget,
som må betragtes som en blanding af vores
fantasiland og vores arbejdsmyte. Noget,
som vi sigter vores arbejde mod…uden at
være helt sikre på, at det eksisterer. For,
som bogens titel antyder det, giver Dorte
os intet mindre end den sjældne mulighed at møde 15 tidligere misbrugere, som
har formået at holde sig stoffri i mange
år (mellem 4 og 8 ½ år), og få et indblik
i, hvordan de har klaret sig.
Måske tænker I så nu: ’Og hvad så!
Hvad er der så særligt ved det? Mange af
mine kolleger på den institution, hvor jeg
arbejder, er også tidligere misbrugere, som
også har været stoffri i mange år, og jeg
kan når som helst få at vide, hvordan de
har klaret sig’. Ja, tak…men pointen er lige
præcis, at ikke alle de tidligere misbrugere kan ende med at få et drømmejob som
misbrugsbehandler. Nogle må falde igennem og ’nøjes med’ at blive kok, meka-

niker, ingeniør eller et af de andre jobs,
som de andre misbrugere - der ikke har
kunnet eller ønsket at droppe stofferne stadig bestrider. Og på samme måde må
man antage, at der også findes tidligere misbrugere, som har truffet andre valg
end at tage ’en dag ad gangen’ og et NA
møde om ugen.
Hvad sker der så med disse ’usynlige’
tidligere misbrugere? Dem, som en skønne dag afslutter deres vellykkede behandling ved at sige ’farvel og tak’,…og som
forsvinder for altid fra behandlingsverdenen og selvhjælpsgrupperne? Mange
behandlere har, ligesom mig, sandsynligvis ofte ønsket at møde nogle af disse
mennesker og høre, hvordan de har klaret sig, hvordan de ser på deres fortid og
i det hele taget, om der er et liv efter behandlingen?
Med udgivelsen af ’Tidligere misbrugeres fortællinger’ får vi så muligheden for
at møde både de ’synlige’ tidligere misbrugere – dem, som er blevet behandlere, eller som går til NA møder - men også, og især, de ’usynlige’ – dem, som er
blevet noget helt andet….
Og hvad fortæller så disse tidligere misbrugere? Ikke overraskende fortæller de
mange spændende ting. Faktisk så mange, at jeg godt kunne have tænkt mig, at
Dorte havde givet en endnu større plads
til interviews-uddrag.
Men mere overrasket bliver man så
over at opdage, hvor vidt forskellige disse
mennesker er: Nogle er unge (23 år), andre godt på vej til at blive gamle (46 år),
der er både mænd og kvinder (dog med
en vis overrepræsentation af kvinder i de
cases, som Dorte har valgt at fremhæve).
Nogle har haft en vanskelig barndom, andre en mere almindelig en osv.
Og hvad angår deres historier, så –
så vidt jeg kan se - ligner de til forveksling dem, som folk, der kun har formået
at holde sig stoffri i kort tid, har…og for
den sags skyld også dem, som mange aktive misbrugere har.

Alt i alt er det, ud fra disse interviews,
meget svært at udpege nogle faktorer, som
skulle have en afgørende betydning i forhold til, at disse personer har formået at
holde sig stoffri i lang tid.
Skulle man absolut nævne noget, som
kunne virke lidt anderledes, så kunne det
være, at de alle sammen på et tidspunkt
har tænkt, at de ikke længere kunne klare livet som misbrugere, og at de ville dø
af det, hvis de fortsatte. Men ærligt talt,
mange aktive stofmisbrugere får regelmæssigt den samme tanke, uden at det
får andre konsekvenser, end at de faktisk
på et tidspunkt ender med at dø af deres
misbrug. Så bevidsthed om en risiko er
måske en nødvendig faktor, men dog ikke en tilstrækkelig begrundelse eller motivation til ændring i sig selv.
Man må således drage den glædelige
konklusion, at ud over at man helst skal
være en kvinde, så kræver det åbenbart
ingen særlige evner eller disposition at
blive og forblive stoffri.
Men Dortes bog er hverken tænkt eller skrevet som en samling af interviews,
og dermed indeholder den meget mere
end tankevækkende historier og glædelige konklusioner.
Bogens interesse ligger i mindst lige
så høj grad i de metodiske værktøjer, som
Dorte præsenterer, argumenterer for og anvender…og ydermere i, at Dorte hele tiden
knytter behandlingsrelevante pointer til
sine teoretiske overvejelser.
Omdrejningspunktet i bogen er fire
’idealtypiske strategier’, som de 15 tidligere misbrugere anvender for at konstruere deres ’nye’ identitet som stoffrie personer.
Disse fire idealtypiske strategier er:
- udviklingsfortælling
- identitet som eks´er
- søgen efter stabile holdepunkter
- identitetsbrud
Anvendelsen af dette begrebsapparat
er meget effektivt til bl.a. at kategorisere og tydeliggøre de forskellige veje, man
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kan tage for at komme ud af et misbrug
samt at forholde sig til sin nye identitet
som tidligere misbruger.
Ud over det er dette begrebsapparat også meget rammende i den måde,
det belyser de komplekse interaktioner,
der udspiller sig mellem brugerens opfattelse af sit liv og sit misbrug, og den
opfattelse hans/hendes behandlingsinstitution har.
Som bekendt er matchning mellem brugerens personlighed og behandlingsformen næsten blevet et uundgåeligt mantra, men så vidt jeg kan se ofte i
den enfoldige form, at man skal finde et
’matchende’ behandlingstilbud for hver
behandlingssøgende person. Derfor er det
opmuntrende, at Dorte kraftigt nuancerer den opfattelse af matchning ved at introducere nogle elementer, som åbner op
for andre vinkler end ’Skyldes en vellykket behandling en god matchning mellem
brugerens og institutionens idealtypiske
strategier?’, som f.eks. : Kan det skyldes,
at brugeren overtager institutionens idealtypiske strategi? Eller kan en institution
og en bruger udvikle en idealtypisk strategi i fællesskab?
Men frem for alt rammer Dortes ’idealtypiske strategier’ så meget plet, at man
bliver nødt til at lægge bogen fra sig i nogle
minutter for at tænke lidt over det, man
lige har læst, når man indser, at disse ’idealtypiske strategier’ beskriver ikke kun de
15 tidligere misbrugeres tankegang og adfærd, men også behandlerens…og i sidste ende læserens!
For når man læser bogen, er man
slet ikke i tvivl om, at disse 15 personer
er ’færdigbehandlet’ både i forhold til
samfundets opfattelse og i forhold til de
mål, som de og deres behandlingsinstitution har haft. Samtidig kan man - ikke
overraskende - konstatere, at det ’at være færdigbehandlet’ betyder vidt forskellige ting (bortset fra, at man ikke indtager stoffer), alt efter hvilken idealtypiske
strategi man befinder sig i.
Men overraskelsesmoment opstår ved
at se en så kyndig forsker som Dorte lægge disse fire idealtypiske måder at være
tidligere misbruger på, på det samme niveau - uden den mindste form for hierarki eller præference. Lige pludselig indser
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man hvor let det er at acceptere, at der
er forskellige veje ud af misbrug, og at de
alle sammen har deres fordele, ulemper
og berettigelse. Men i samme moment går
det også op for én, at man alligevel har en
mere eller mindre bevidst - og mere eller mindre velargumenteret – præference - om ikke andet, så for at kunne argumentere for den vej, man anvender i sin
behandling.
Det ubehag, man kan føle ved f.eks. at
se en 12-trins måde at være clean på ligge på samme niveau som en mere socialpædagogisk (for ikke at tale om en psykologisk) måde, afslører så intet mindre,
end at behandleren/læseren ikke befinder
sig i en særlig position, hvor hun/han frit
kan navigere mellem de fire idealtypiske
strategier og vælge den bedste strategi til
enhver lejlighed afhængig af konteksten,
men at personen også har sin egen ’idealtypiske’ måde at se på misbrug og misbrugsbehandling på.
At man har et foretrukket verdenssyn
er selvfølgelig i sig selv hverken unormalt
eller problematisk i hverdagen, men når
det gælder behandling, bliver tingene
lidt mere komplicerede. For her er der
ikke længere tale om en almindelig situation, hvor to personer udveksler livsanskuelser på et lige niveau, men en situation, hvor behandleren per definition
sidder i den særlige position, at han/hun
indrammer og fortolker dét, som brugeren gør og siger.
Pierre Bourdieu eksemplificerer, hvad
det indebærer at befinde sig i den særlige ’meta-position’ med følgende lille historie:
En forsker, Dr. Kellogg, studerede aber
i et bur. På et tidspunkt hængte han en
banan op i buret - en anelse for højt i
forhold til abernes rækkevidde. Aberne
prøvede så at strække sig, hoppe osv. for
at få fat i bananen, men forgæves… indtil en af dem, Sultan, slæbte en hunabe
hen under bananen, kravlede op på hende og tog bananen.
Da Dr. Kellogg gentog forsøget lidt
tid efter, stod nu alle aber med det ene
ben løftet og forsøgte at kravle op på de
andre.
Bourdieu bruger den iagttagelse til at
illustrere, at når man er i en meta-posi-

tion, så indgår man ikke i en rigtig dialog
med den anden og udveksler argumenter, men man ’kravler op’ på den andens
diskurs og tager ’bananen’…dvs. retten
til at kunne sige til den anden: ’Nu vil
jeg fortælle dig, hvad det betyder at sige
det, du siger’. En behandler befinder sig
som sagt lige præcist i den meta-position
i forhold til en bruger. En position, som
giver ham/hende magten til at definere,
hvordan man skal forstå det, brugeren siger - hvad problemet er, og hvordan det
skal behandles.
Kigger vi f.eks. på historierne fra Dortes bog, så drejer det sig, som så ofte i vores felt, om historier om personer, som er
blevet ekstremt svigtet, da de var børn,
som er blevet slået, udstødt, som har solgt
sig selv m.m.
Er det ikke tankevækkende, at man,
blandt al den elendighed, vælger at fokusere lige præcist på det, at de har haft
et stofmisbrug? Kan man ikke i det se, at
man vælger at fremhæve det punkt, hvor
man kan gøre dem ansvarlige for deres
adfærd (for ingen har vel tvunget stof i
dem?) og underkender de sammenhænge, hvor de har været magtesløse ofre - en
reminiscens af en gammeldags moralisme?
Man kunne svare, at sådan er det, fordi
disse mennesker har opsøgt misbrugsbehandling og således selv har defineret deres problem. Men hvor meget gælder den
slags argument, når f.eks Socialministeriet for et par år siden kunne tilbyde gratis psykologisk behandling til alle tidligere seksuelt misbrugte…undtaget til dem,
som var stofmisbrugere!
Som man kan se, har de metapositioner, vi indtager, de forståelsesrammer vi
anvender, eller de idealtypiske strategier
vi vælger, måske ingen kvalitative forskel
i forhold til behandlingsresultatet …men
ikke desto mindre kan de have dybtgående forskellige kvalitative konsekvenser
i beslægtede sammenhænge!
For nogle år siden sagde en stofmisbruger til mig, at ’stofmisbrugere siger
noget, tænker noget andet og gør en hel
tredje ting’. Manden var klog og sagde det
med et glimt i øjet…men var det bare en
joke? Eller var det hans måde at sige, at
’narkomaner lyver’? I lang tid har jeg bare
forstået den sætning som en beskrivelse

'En forsker, Dr. Kellogg,
studerede aber i et bur.
På et tidspunkt hængte
han en banan op i buret
- en anelse for højt
i forhold til abernes
rækkevidde. Aberne
prøvede så at strække
sig, hoppe osv. for at
få fat i bananen, men
forgæves… indtil en
af dem, Sultan, slæbte
en hunabe hen under
bananen, kravlede op på
hende og tog bananen.
Da Dr. Kellogg gentog
forsøget lidt tid efter,
stod nu alle aber med
det ene ben løftet og
forsøgte at kravle op på
de andre'.

scanpix

af de almindelige grundlæggende menneskelige livsvilkår; at man hele tiden er
lidt ved siden af sig selv. Og dermed så jeg
ikke i det noget, som skulle være særligt
for stofmisbrugere…men hvem ved, måske prøvede han at fortælle mig, at for
stofmisbrugere er den person, der taler,
den person der tænker, og den person der
agerer, faktisk tre forskellige, selvstændige
enheder. Og følger man fortællingerne i
Dortes bog, så kan man ane, hvordan de
tidligere misbrugere arbejder for at finde
en vis harmoni mellem ’den person der taler’, ’den person der tænker’ og ’den person der agerer’. Hvordan de f.eks. skifter

mellem at beskrive sig selv som ’en anden person’ og beskrive sig selv som ’jeg
er den, som har oplevet disse ting’.
At – ’den person der taler’, ’den person der tænker’ og ’den person der agerer’ - ikke overlapper nøjagtigt hinanden åbner op for den mulighed at kunne
blive overrasket over det, man gør, tænker eller siger…og til en vis grad indtage
en meta-position i forhold til sig selv, så
man kan kigge tilbage på sit liv og se det i
nye sammenhænge, med nye meninger…
uden at skulle bære en abe på skuldrene
som fortæller én, hvordan tingene hænger sammen.

Den slovenske filosof Slavoj Zizek fortæller, at Hegel og Lacan hele deres liv
vendte tilbage til nogle bestemte eksempler…nej, ikke fordi de manglede fantasi,
men fordi eksemplerne rummede mere end
den idé, de skulle illustrere, og fordi Hegel og Lacan hele tiden kunne finde nye
fortolkninger af disse eksempler.
På grund af de mange tankevækkende
eksempler og de nuancerede overvejelser
er Dortes bog af samme stof som Hegels
og Lacans eksempler: Noget man kan blive ved med at vende tilbage til og hele tiden finde nye tanker, nye vinkler…Så, nu
kan jeg kun anbefale jer at komme ned
fra mine skuldre og selv tage et kig i Dortes ’Tidligere misbrugeres fortællinger’…
for var vi aber i et bur, så var vi kravlet så
meget op på hinanden (Dorte på de tidligere misbrugere, mig på Dorte og jer på
mig), at vi for længe siden var kravlet op
forbi bananen og var godt i gang med at
slå hovedet mod burets loft.
ERIC ALLOUCHE
PSYKOLOG, SLAGELSE KOMMUNE
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Afhængighed af rusmidler
- disposition eller konsekvens?
Rapport fra WFTC-konferencen i New York den 1.-5. september 2006.
AF MADS UFFE PEDERSEN

Spørgsmålet om, hvorvidt afhængighed af rusmidler bør forklares
bio-genetisk eller psykosocialt, er
ofte blevet opstillet som et enten
eller. Det fik jeg rig lejlighed til at
opleve på WFTC’s 2006-konference (World Federation of Therapeutic Communities), som fandt
sted i dagene 1.-5. september i New
York. Konferencen blev afholdt på
det fornemme Sheraton Hotel and
Towers, som er placeret i se-afstand fra Time Square. Mere end
700 delegerede fra 40 lande deltog i konferencen. Der var delegerede fra alle kontinenter, inklusive
lande som Iran, Vietnam, Kenya og
mange flere. Fra Danmark var der
desværre kun mig, mens nordmændene var repræsenteret med hele 5
og Sverige med 2 (svenskerne fandt
jeg aldrig). Det er vist kun IHRA
(International Harm Reduction
Association) –konferencerne, der
kan følge med i størrelse inden for
rusmiddelområdet.
WFTC (Daytop)-konferencerne
handler helt overvejende om behandling med stoffrihed som mål,
men man er dog begyndt at diskutere metadon-vedligeholdelse i
terapeutisk samfundsregi. Flere sådanne projekterer dukker op til de
gamle WFTC-lederes store skepsis,
mens mange andre af WFTC-medlemmerne ser det som en udvikling,
man bør forholde sig åbent til. I øvrigt ligner WFTC- og IHRA-konferencerne på mange måder hinanden
– lige undtaget det konkrete indhold
. Begge konferencer er stærkt ideologiske, stærkt orienterede mod at
påvirke det politiske niveau og er
et herligt sammenrend af brugere,
80

Stof 8

praktikere og forskere. Brugerne på
WFTC-konferencerne adskiller sig
dog fra IHRA-konferencer ved alle
at være i det mindste afgiftede og
meget ofte også ’junior’-behandlere på døgninstitutioner. Brugerne
på IHRA-konferencerne er oftest i
metadonbehandling. Men stemningen er ikke meget forskellig. Megen
knus og kram og megen tro på, hvad
der er det rigtige. Så man kan være
tilhænger af den ene eller anden
type konferencer, men de ligner nu
alligevel hinanden temmelig meget.
Foruden
WFTC-konferencen
var jeg inviteret til et møde mellem NIDA (National Institute of
Drug Abuse) og TCA (Therapeutic
Community America), hvor flere
NIDA-forskere og ledere skulle
præsentere den nyeste forskning på
rusmiddelområdet. På dette møde
var spørgsmålet om den bio-genetiske kontra den psykosociale forklaring i fokus. I forbindelse med de to
uafhængige begivenheder (WFTCkonferencen og NIDA-mødet) opstod der en meget interessant mulighed for at undersøge, hvordan to
forskellige forskere formidler præcis
den samme power point præsentation. I denne artikel skal der tages
afsæt i disse to oplæg.
To oplæg fra samme 		
power point præsentation
Det første oplæg foregik den 31.
august på NIDA-mødet, og oplægsholderen var Wilson M. Compton,
Director, Division of Epidemiology,
NIDA. Det andet oplæg foregik den
1. september på selve WFTC-konferencen, og oplægsholderen var her
NIDA-direktøren Nora D.Volkow.
Volkow har for ikke længe siden be-

søgt Danmark, inviteret af Dansk
Selskab for Biologisk Psykiatri.
Hun er oldebarn af Lev Trotskij og
har publiceret 330 artikler i ’peer reviewed’ tidsskrifter, og hun er højst
midt i fyrrene. Imponerende må
man vel sige, men måske også meget
amerikansk. De to forskere anvendte
til min store forbavselse præcis den
samme power point præsentation,
men jeg stod godt nok tilbage med
to helt forskellige fortolkninger af
sammenhængen mellem afhængighed og det bio-genetiske. Forskellen
kan bedst beskrives gennem nøgleordene disposition og konsekvens.
Compton (og Volkow) havde tre
hovedpåstande:
1. Afhængighed er en 		
hjernesygdom
2. Afhængighed er en 		
udviklingssygdom
3. Afhængighed er en funktion af
forstyrrelser i dopaminstofskiftet.
De tre hænger naturligvis sammen,
men skal i god ånd med Comptons
og Volkows oplæg i det følgende
gennemgås hver for sig.
Afhængighed er en hjernesygdom?
Et eksempel på, at afhængighed vitterlig ser ud til at være en ’hjernesygdom’, kan ses i figur 1.
Som det ses, er der klare indikationer på en svækket aktivitet i
frontallapperne hos den kokainafhængige (lyser ikke så meget op).
Kokain er ikke det eneste stof, hvor
der kan findes en sådan sammenhæng. Så langt så godt. Volkow gik
videre, mens Compton opholdt sig
ved, om denne forandring allerede
var til stede, før personen blev afhængig af kokain, eller om den var
en konsekvens af kokainforbruget.

Der var umiddelbart intet bevis på,
at forandringen allerede var til stede før afhængigheden, pointerede
Compton, hvilket førte ham videre
til næste påstand: Afhængighed er
en udviklingssygdom.
Afhængighed er en udviklingssygdom?
I figur 2 ses, at der findes flere områder i hjernen, som først udvikles i
puberteten. En del af disse områder
er ikke mindst at finde i frontallapperne (til højre). Frontallappernes
funktion er blandt andet selvevaluering, selvkontrol, selvrefleksion og
lignende. Med andre ord er der her
en forklaring på teenageres noget
ukontrollerede adfærd og til tider
temmelig reducerede vurderingsevne. Det er vel også ret klart, at
nogle teenagere er lidt sværere at
styre end andre, men det bliver de
ikke nødvendigvis hverken stof- eller alkoholafhængige af. Generelt

Figur 2. Hjerneområder, 		
der udvikles i puberteten

står præ-teeangere altså over for
en udvikling af frontallapperne (og
andre områder), som blandt andet
senere vil give dem en mere kontrolleret adfærd og en stærkere vurderingsevne – eller sagt på en anden
måde: ’Lærer at tælle til ti’, før de

reagerer. Et meget stærkt forbrug af
alkohol og andre stoffer meget tidligt (for nogle måske i 10-12-års alderen) kunne derfor tænkes at være
fatal for denne udvikling og måske
forklare, hvorfor ikke så få stofafhængige kan opføre sig temmelig

Figur 1. Nedsat metabolisme (stofskifte) i Orbito Frontal Cortex (OFC) hos kokainafhængige
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Figur 3. Dopamin D2 Receptor-aktiviteten er
lavere hos afhængige personer

præpubertært. Men den manglende udvikling i frontallapperne er
et normalt fænomen, der ikke kan
forklare udvikling af afhængighed
af rusmidler i sig selv. Derimod kan
tidlig afhængighed af rusmidler måske forklare, hvorfor dele af hjernen
ikke udvikler sig som forventet. Det
sidste reflekterede Compton en del
over, mens Volkow sprang over.
Afhængighed er en funktion af forstyrrelser i dopaminstofskiftet?
Endelig var der spørgsmålet om
dopaminstofskiftet. I figur 3 er forandringer i dopaminstofskiftet vist
for fire stoffer - henholdsvis kokain,
methamfetamin, alkohol og heroin.
Figuren viser, at produktionen af
dopamin (aktiviteten) hos de afhængige, som ses i rækken til højre (addicted), er mindre, end det er tilfældet for kontrolgruppen (til venstre).
Dopaminstofskiftet er stærkt
knyttet til vores evne til at føle lyst
og velvære, altså vores ’indre belønningssystem’. En forstyrrelse af
vores belønningssystem har endog
fået et navn – Reward Diffenciency
Syndrom (RDS). Ikke mindst sidst
i 90’erne var der en del forskning i
82
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betydningen af RDS (se Pedersen
2005:81 ff.). Entydige har resultaterne i denne forskning ikke været,
men det må konstateres, at dopaminstofskiftet er påvirket hos stofog alkoholafhængige, og mere interessant – denne forstyrrelse i dopaminstofskiftet synes i nogen udstrækning allerede at eksistere, før
der udvikles egentlig afhængighed
af rusmidler. Det sidste kunne indikere, at dopaminforstyrrelser kunne
være disponerende for udvikling af
afhængighed af rusmidler. Interessant er det også, at man i andre undersøgelser har fundet at dopaminstofskiftet i høj grad lader
sig påvirke af sociale betingelser.
F.eks. har alfahannen hos gorillaer
et højere dopmaninstofskifte end de
andre hanner. Jo mere undertrykt,
desto lavere dopaminaktivitet.
Man kan derfor udmærket forestille sig, at unge mennesker, der
har været udsat for svigt, overgreb
eller vedvarende konflikter igennem
deres opvækst, har udviklet en forstyrrelse i dopaminstofskiftet (deres
indre belønningssystem), som mere
eller mindre direkte kan anspore
dem til at opnå lystfølelse på anden måde – f.eks. gennem brug af
rusmidler. Om det er rusmidler, de
bruger til at opnå denne lystfølelse,
er dog langt fra sikkert, men risikoen er utvivlsomt større.
Den sociale dimension glemte
Volkow (næsten), mens Compton
pointerede den stærkt. I stedet for
firkantet at definere afhængighed
som en hjernesygdom kunne man
måske godt bruge lidt nuancering.
Ingen tvivl om, at et langvarigt forbrug af alkohol og andre stoffer kan
påvirke hjernen i en sådan grad, at
man med god ret kan kalde det for
en sygdom, men her er sygdommen
en konsekvens af forbruget. Dette
skal skarpt adskilles fra dispositions-forståelsen, hvor sygdommen
er til stede allerede før afhængigheden opstår. Man kan sige, at
forstyrrelser i dopaminstofskiftet
i nogen grad kan fungere som en

dispositionsforståelse, men denne
synes helt uadskillelig fra de sociale
betingelser, som den afhængige har
gennemlevet (opvækstvilkår).
Der findes også andre dispositionsforståelser (f.eks. P300, QTL,
graviditetsfænomener m.m., se Pedersen 2005:86 ff, 83 ff, 90 ff). Disse skal ikke gennemgås her, selvom
flere af dem er interessante. Her skal
det blot konstateres, at udviklingen
af afhængighed naturligvis også er et
biologisk fænomen, men at dette på
ingen måde behøver at stå i modsætning til, at der også er tale om et
socialt fænomen, heller ikke selvom
visse genetiske dispositioner er blevet identificeret. Således forklarer
generne op til ca. 40% af årsagen til,
at de sværest alkoholiserede bliver
alkoholafhængige (Pedersen 2005:
73), mens tallet for det problematiske forbrug, vi i dag ser hos mange
unge, stort ikke lader sig forklare
med gener.
Volkow havde uden tvivl ikke til
hensigt at skabe tvivl om sammenhængen mellem disposition og konsekvens, men hun fik mange til at
tro, at det hele er disposition, fordi
hun ikke fik sit budskab afleveret ordentligt. Lad os så i stedet få Comptons nuancerede gennemgang af de
samme resultater, som der i øvrigt
næppe kan stilles mange spørgsmålstegn ved.
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