
Fik du hjælp? 
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Baggrund 

Alt for ofte afprøver vi behandlinger 

uden at spørge borgerne, om de fak-

tisk føler, at de får hjælp.  

I Ro På-undersøgelsen  afprøvede vi 

et kort psykoedukativt forløb rettet 

mod borgere med antisocial person-

lighedsforstyrrelse i misbrugsbehand-

ling. 

Formålet var at undersøgte effekten af 

forløbet som et tillæg til almindelig 

misbrugsbehandling. 

Metoder 

175 stof– og alkoholafhængige i be-

handling deltog, og 95 blev udtrukket 

til Ro På, og 80 til kontrolbehandling. 

Deltagerne kom fra 13 forskellige kom-

muner. Ni af ti var mænd, og gennem-

snitsalderen var 32 år. 

Ved 3, 9 og 15 måneders opfølgning stil-

lede vi både spørgsmål om stof– og al-

koholbrug samt følgende spørgsmål: 

”Tror du selv, at du har en antisocial 

personlighedsforstyrrelse?” 

”Har du, som led i din behandling, fået 

nogen hjælp for denne antisociale per-

sonlighedsforstyrrelse?” 

Resultater 

Som det ses af figuren var langt det 

mest almindelige, at deltagerne ikke 

følte, at de havde fået nogen hjælp for  

antisocial personlighedsforstyrrelse.  

Der var dog forskelle på de to grupper: 

Gruppen, det var udtrukket til Ro På  

havde signifikant højere score på hjælp, 

når opfølgningerne analyseres samlet 

(p < 0,01).  

De, der følte sig hjulpet, havde flere  

stoffri dage, og de deltagere fra 3-

måneders opfølgningen, der følte 

at de havde fået hjælp havde 

mindre risiko for at droppe 

ud af behandlingen. 

Kommentarer 

Et simpelt spørgsmål kan give en 

indikation af, om en intervention 

opleves som en hjælp af  dem, den 

søger at hjælpe. Dette giver nyttig 

viden om borgernes udbytte af 

behandlingen. 

Borgernes oplevelse af at have fået hjælp er et underudforsket område i behandlingsforskning-

en. I Ro På-undersøgelsen spurgte vi borgerne, om de følte, at de havde fået hjælp til antisocial 

personlighed. Det gjorde få, men signifikant flere i Ro På—projektet end i kontrolgruppen. 
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