
"Jeg synes bare, det ville være vildt, hvis folk kom igen-

nem, eller sådan, klarede sig så godt ... uden" [Sarah 22 år]

Kvalitative interview om ’hverdagens medicin’ 

Projektet 'Hverdagens medicin' undersøger, hvornår stu-

derende bruger medicin til at håndtere udfordringer og 

justere rytmer i hverdagen. Det trækker på 24 ud af 29 

kvalitative interview med 18 til 30-årige fra professions-

bachelor- og universitetsuddannelser i Danmark samt 

sociologisk teori om hverdagsrytmer og  tidsoplevelser.  

Kontrol over tid, krop og koncentration 

Flere interviewede bruger medicin, fordi de ønsker at fo-

kusere og strukturere deres arbejdstid 'effektivt', ofte i si-

tuationer hvor besvær med koncentration opleves som 

en utryg tidsrøver. 

Mikkel fortæller, at han med medicin ”har forsøgt at få 

… flest mulige timer i døgnet. Altså effektive timer. Til at 

skrive, eller læse, eller studere”. 

Tea fortæller, at ”det handlede om at kunne have en til-

fredshed med mig selv; at jeg vidste, at ’nu koncentre-

rer jeg mig fra 8-16 hver dag’ ”. 

Medicinbrug starter i ’kriser’ - og udvikler sig 

De fleste studerendes første medicinbrug var motiveret 

af pres ofte ifm. en eksamen. De beskriver deres medi-

cinbrug som “nødværge, ”akut krisehjælp”, ”en måde 

at overleve på”. Fortolkningen af en situation som en 

krise tillader måske ekstraordinære handlinger som 

ulovlig medicinbrug? Flere begynder dog også at bruge 

medicin i situationer, hvor de ikke føler sig under pres.  

Uønskede oplevelser især ved hyppigt brug 

Især interviewede med et hyppigt forbrug og de, der 

brugte medicin pga. følelsesmæssigt pres, har oplevet, 

at medicinen ikke virkede som ønsket. De har prøvet at 

miste motivation, få ’dårlige tanker’, blive overenergiske 

eller psykologisk afhængige. 

Usynlig individuel håndtering af udfordringer 

Meget få har talt med familie eller nære venner 

om deres brug af medicin eller om årsagen 

til det. Nogle forklarer, at de frygter at blive 

stemplet som ’svag’ eller ’snyder’. Deres 

udfordringer og håndteringer forbli-

ver individuelle og tavse. 
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STUDERENDES ULOVLIGE  BRUG AF MEDICIN FOR AT OPNÅ KONCENTRATION 

Når studerende bruger receptmedicin til andre formål, end den er udskrevet til, er det 

ofte for at opnå rus eller håndtere følelses- og tidsmæssige udfordringer i hverdagen. I 

et interviewstudie fortæller 24 ud af 29 studerende om at bruge medicin for at kunne 

koncentrere sig. De bruger oftest ADHD-medicin.  




