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Behandling af  mennesker med dobbeltdiagnose omfatter behandling af  
både misbruget og sindslidelsen. Mange steder er det ikke muligt at give 
den nødvendige dobbelte behandling – det gælder både i de kommunale 
misbrugscentre og i de psykiatriske centre.

Problemet er nærmest kronisk og forklaringerne er utallige. Der tales 
meget om manglende prioritering af  brugerne/patienterne, at brugerne 
falder mellem to stole etc. Den egentlige årsag er nok snarere manglende 
viden, mangel på dobbelt-kompetence, dvs viden om både misbrug og 
psykiatri. Af  de to nævnte kompetencer er især viden om psykiske syg-
domme og principperne for psykiatrisk behandling en stor mangelvare 
på misbrugscentrene. 

Det misbrugspsykiatriske dagtilbud, KASA, er undtagelsen der bekræfter 
reglen om fravær af  psykiatriske kompetence. KASA, som ligeså godt 
kunne karakteriseres som et højt specialiseret psykiatrisk daghospital, blev 
etableret i 2004 inden for rammerne af  et kommunalt misbrugscenter. 

KASAs første år blev fulgt af  en lille forskningsenhed, som blev finansieret 
gennem regeringens psykiatripulje for 2003– 2006, og den foreliggende 
publikation beskriver resultatet af  dette forskningsprogram, som har haft 
form af  praksisforskning eller antropologisk sundhedstjenesteforskning. 

KASA har været en behandlingsmæssig succes – alt andet ville være 
mærkeligt med et velbemandet tilbud, som netop sigter på tomrummet 
mellem de to berømte stole. 

•  Morale 1: En væsentlig forudsætning for KASAs succes har været til- 
   buddets evne til at rekruttere medarbejdere, der alle har solid erfaring  
   fra henholdsvis behandlings–  og/eller socialpsykiatrien. 

•  Morale 2: Kunsten kan gøres efter. Såvel i den kommunale misbrugs-  
   behandling som i behandlingspsykiatrien. 

God læselyst.

Thomas Fuglsang
centerchef, overlæge
KABS
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Denne antologi bygger på tre års arbejde i KASA – et misbrugspsyki-
atrisk dagtilbud for mennesker med en dobbeltdiagnose. I dette dagtilbud 
har jeg haft min gang de sidste tre år blandt brugere og personale. Jeg har 
valgt, at både brugere og personale optræder anonymt, og jeg vil derfor 
heller ikke i dette forord takke nogen ved navns nævnelse.

Jeg vil gerne sige tak til alle brugerne i KASA. I har givet mig lov til at 
være iblandt Jer og stille spørgsmål. Flere af  Jer har jeg også fået lov at 
interviewe, og jeg har fået lov at interviewe nogle af  jeres pårørende. Der-
udover har I givet mig lov til at følge jeres behandling og ladet mig være 
med ved samtaler, grupper og møder. Det har givet mig en vigtig mu-
lighed for at forstå, hvad jeres behandling gik ud på, og hvilke problemer 
I slås med i jeres liv. Mange af  jer har også givet udtryk for, at I syntes, at 
det var en god ide, at der var en forsker ansat i KASA – det har været rart 
for mig at blive mødt med denne imødekommenhed.

Jeg har været ansat i KASA til at lave forskning om KASA. Det har givet 
en dobbeltrolle ind imellem, hvor jeg nogle gange var en kollega og andre 
gange en, der så på Jer ude fra. Jeg vil gerne sige personalet tak for at have 
givet mig plads til denne dobbeltrolle og for at have respekteret, at jeg 
arbejdede i KASA på en anden måde end Jer. Jeg vil også gerne sige tak 
for, at I har ladet mig være med til alt det, som jeg bad om. Jeg har lært 
rigtig meget om, hvordan man arbejder med psykisk syge stofmisbrugere, 
og om hvor krævende et arbejdet det til tider er. Endelig vil jeg gerne sige 
tak, fordi I har været nogle virkelig gode kolleger gennem disse tre år.

Jeg vil gerne sige tak til KASAs og KABSs ledelse, som har taget initiativ 
til projektet og fulgt det med stor interesse fra dag ét. Det har været meget 
inspirerende og opløftende at møde nogen, der har haft så stor tiltro til 
antropologien. Jeg vil også gerne sige tak for den tillid, som I har vist 
mig ved at give mig fri adgang til KASAs brugere og personale, og fordi 
I hele vejen har været interesserede og villige til at diskutere projektet og 
resultaterne med mig.
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Endelig er der en række mennesker rundt omkring i mine faglige og pri-
vate netværk, som har støttet op om mig og projektet. Mennesker, der har 
givet sig tid til at læse, hvad jeg har skrevet og som har lagt øre til de posi-
tive oplevelser og frustrationer, som ethvert forskningsprojekt indebærer. 
Også mange tak til jer.

København, juni 2009

Katrine Schepelern Johansen
Antropolog, ph.d.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER 

OM ANTOLOGIEN OG PROJEKTET:

katrine.s.johansen@anthro.ku.dk

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM KASA:

KASA

Ndr. Ringvej 69, bolig 29-30

2600 Glostrup

Tlf.nr. 45 11 75 55

kasa.kabs@glostrup.dk
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Nærværende antologi er en beskrivelse og analyse af  et misbrugspsyki-
atrisk behandlingstilbud for mennesker med en dobbeltdiagnose – dvs. 
mennesker med en psykisk lidelse og et stofmisbrug. Behandlingstilbud-
det hedder KASA og ligger i Glostrup ved København. Antologien er 
udkommet af  et tre år langt antropologisk forskningsprojekt om dette 
behandlingstilbud. Den samler en række artikler, som er blevet skrevet 
og udgivet i forbindelse med forskningsprojektet. Antologien præsenterer 
således ikke ét langt, fortløbende argument; snarere tager hvert kapitel 
forskellige relevante temaer op, og kapitlerne kan derfor læses hver for sig. 
Forskningsprojektet er finansieret af  en bevilling fra Indenrigsministeriets 
psykiatripulje og blev afviklet fra september 2005 til og med august 2008. 
Antologien beskriver forskellige dele af  behandlingen i KASA, brugerne 
og de pårørende samt dobbeltdiagnoseområdet mere generelt.

KASA

KASA definerer sin målgruppe som mennesker med en alvorlig psykisk 
lidelse, et alvorligt kaotisk stofmisbrug og en kaotisk social situation. Der 
er altså tale om en gruppe meget belastede mennesker med et stort behov 
for hjælp. 61 % af  brugerne har en psykiatrisk diagnose inden for det 
skizofrene spektrum, hovedparten af  de resterende 39 % har en person-
lighedsforstyrrelsesdiagnose. De fleste af  brugerne har et fortsat stofmis-
brug, selv om de modtager behandling for dette i KASA. Deres sociale 
forhold er for mange præget af  ensomhed, dårlig boligsituation og en 
dårlig økonomi med gæld til både offentlige myndigheder og privatper-
soner. Flere af  brugerne har også somatiske problemer: 29 % er smittet 
med hepatitis C, 10 % er HIV-positive og mange har løbende brug for 
behandlinger af  infektioner og sår. Behandlingstilbuddet i KASA er 
specifikt rettet mod disse meget belastede brugere, deres mange prob-
lemer og de komplicerede sammenhænge mellem problemerne.

FORSKNINGSPROJEKTET

Formålet med forskningsprojektet har været, på baggrund af  grundige 
beskrivelser af  KASAs behandlingstilbud, at præsentere, analysere og 
diskutere dette tilbud og de udfordringer, muligheder og begrænsninger 

Behandlingstilbuddet i KASA er 
specifikt rettet mod disse meget 
belastede brugere, deres mange 
problemer og de komplicerede sam-
menhænge mellem problemerne
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som et sådan behandlingstilbud står med. Det har været tanken, at be-
handlingen i KASA kan tjene som inspiration til, hvordan man kan ud-
forme et behandlingstilbud for mennesker med en dobbeltdiagnose.
Projektet har baseret sig på kvalitative, antropologiske metoder. Der er 
lavet deltagerobservation forskellige steder i ambulatoriet og interviews 
med brugere, personale og pårørende. Antropologien har vist sig at være 
et godt udgangspunkt for at undersøge denne brugergruppe, fordi jeg har 
været tilstede over tid og dermed har kunnet lære dem at kende og har 
kunnet tale med dem i perioder, hvor de ikke har været psykotiske eller 
meget påvirkede. Antropologien har også vist sig god i forhold til at kunne 
beskrive og analysere den komplekse sociale situation, som behand-
ling af  mennesker med en dobbeltdiagnose er: Hvad indebærer sådan en 
behandling i praksis og hvordan ændrer og fortolkes behandlingsanbe-
falingerne i mødet med brugerne og deres kaotiske liv?

DOBBELTDIAGNOSTICEREDE OG 
INTEGRERET BEHANDLING

Mennesker med en dobbeltdiagnose har generelt en dårligere prognose 
end mennesker med enten misbrug eller psykisk sygdom. Dette skyldes, 
at problemerne synes at gøre hinanden værre, og at behandlingssyste-
merne er dårlige til at rumme disse brugere og behandle deres problemer. 
Behandlingen har traditionelt været placeret i to forskellige systemer: 
Det psykiatriske og det misbrugsbehandlende system, og det har så været 
op til den enkelte bruger at koordinere to forskellige behandlingstilbud, 
og at integrere de to, ofte meget forskellige, behandlingstilgange. Der-
udover har der været en tendens til, at det psykiatriske behandlingssystem 
primært fokuserede på brugernes stofmisbrug, og derfor mente, at det var 
misbrugsbehandlingssystemet, der havde det primære behandlingsan-
svar. Og tilsvarende har misbrugsbehandlingssystemet primært fokuseret 
på brugernes psykiske sygdom og derfor ment, at de var en opgave for 
psykiatrien. Resultatet har ofte været, at brugere med en dobbeltdiag-
nose, og dermed et dobbelt behandlingsbehov, slet ikke fik behandling. 
Situationen er blevet beskrevet som, at mennesker med en dobbeltdiag-
nose falder mellem to stole. 

Denne situation har ledt til en række anbefalinger for, hvordan behand-
lingen af  mennesker med en dobbeltdiagnose skulle udføres. Ved en sam-
menskrivning af  disse anbefalinger fremkommer følgende liste:

...Problemerne synes at gøre hin-
anden værre, og behandlingssys-
temerne er dårlige til at rumme 
disse brugere og behandle deres 
problemer
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•  Behandlingen skal foregå i ét regi (integreret behandling)
•  Der skal være diagnosticerings- og behandlingskompetence 
    inden for både psykiatri og misbrug
•  Behandlingen skal være tilpasset brugernes problemkompleks   
    og funktionsniveau
•  Der skal være mulighed for at opsøge brugerne
•  Der skal være et langsigtet perspektiv
•  Behandlingsmålene vil være små

Derudover peges der på, at behandlingen med fordel kan bygge på kogni-
tive metoder og inddrage tilgange, hvor man systematisk arbejder med 
brugernes motivation. Undersøgelser fra stofmisbrugsområdet peger 
endvidere på case management som en relevant tilgang til brugere med 
en høj grad af  psyko-sociale problemer.

ANTOLOGIENS FOKUSPUNKTER

Da KASA blev etableret var det med disse anbefalinger in mente. Der er 
således flere af  punkterne fra disse anbefalinger, der blev direkte overført 
som fokuspunkter til forskningsplanen. Denne blev formuleret efter en 
indledende, afsøgende fase på ca. tre måneder og dækkede følgende om-
råder: Miljøet i behandlingstilbuddet, case management, dobbeltkom-
petence/integreret behandling, brugernes oplevelse af  behandlingen og 
de pårørendes syn på behandlingen. Nedenfor vil de centrale pointer fra 
disse områder blive præsenteret.

Caféen

Caféen i KASA spiller en meget stor rolle for hele behandlingstilbuddet. 
Det er et sted, hvor brugerne sætter meget stor pris på at komme, og 
for flere af  dem er det den primære aktivitet i deres liv. I caféen serveres 
mad og kaffe, og der er mulighed for en uforpligtende snak med et per-
sonalemedlem. Men ud over at være et rart sted at komme, tjener caféen 
også flere andre formål. For det første giver den brugerne en let adgang 
til personalet, fordi der altid er et personalemedlem tilstede. Dvs. at bru-
gerne kan få sig en snak uden at skulle have aftalt tid eller uden at skulle 
opsøge et personalemedlem på kontoret. For det andet, fungerer caféen 
som en invitation til de mere strukturerede behandlingstilbud i KASA, 
fordi man snakker om disse andre tilbud i caféen. Og endelig så udgør 
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caféen også egentlig behandling, i form af  social færdighedstræning og 
samtale om akutte problemer, for brugere, der har svært ved at indgå i 
mere strukturerede behandlingstilbud.

Case management

Case management er et organiseringsprincip, hvor en person – case 
manageren – er ansvarlig for at afdække behandlingsbehovene hos bru-
geren, koordinere de forskellige behandlingstiltag og sørge for at de bliver 
udført. Analysen af  case management i KASA peger på, at det særligt er 
i forhold til følgende punkter, at case management spiller en vigtig rolle: 
Til at koordinere de mange forskellige behandlingstiltag og sikre at bru-
gerne benytter dem, til at overvinde brugernes modstand mod at skulle 
indordne sig et behandlingstilbud og til at knytte brugerne til behand-
lingstilbuddet. Derudover viser analysen af  pårørendearbejdet, at case 
management også bruges til at strukturere pårørendekontakten, således 
at samme case manager har kontakten til både brugeren og dennes 
pårørende. Udover disse fordele peger analysen også på, at der kan være 
nogle ulemper forbundet med den tætte en-til-en kontakt, som case ma-
nagement faciliterer i KASA: Det kan være svært for andre behandlings-
tilbud at etablere en behandlingsrelation til brugerne, og brugerne kan 
ind imellem føle sig kontrolleret af  personalet. Disse ulemper betyder 
ikke, at man ikke skal bruge case management, men peger på nogle om-
råder, som man bør have en særlig opmærksomhed omkring.

Integreret behandling

Det centrale punkt i alle anbefalinger for behandling af  mennesker med 
en dobbeltdiagnose er, at behandlingen skal integrere psykiatrisk behand-
ling og stofmisbrugsbehandling, således at brugeren kan få hjælp til sit 
samlede problemkompleks. Analyserne af  behandlingstilbuddet i KASA 
viser, at den integrerede behandling bliver farvet af  personalets tidligere 
arbejdserfaringer, som primært er fra behandlingspsykiatrien. Gennem-
gangen peger dog på en lang række konkrete muligheder for at lave mis-
brugsbehandling med denne psykiatriske baggrund.
Stofmisbruget og misbrugsbehandling foregår indenfor den overordnede 
ramme, der hedder skadesreduktion. Skadesreduktion er en tilgang, hvor 
man primært fokuserer på at begrænse skaderne ved et stofmisbrug, 
frem for at fokusere på at gøre brugerne stoffri. Analysen viser, at skades- 

Det centrale punkt i alle anbefalin-
ger for behandling af mennesker 
med en dobbeltdiagnose er, at 
behandlingen skal integrere psyki-
atrisk behandling og stofmisbrugs-
behandling, således at brugeren 
kan få hjælp til sit samlede pro-
blemkompleks
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reduktionstilgangen passer godt sammen med en traditionel psykiatrisk 
forståelse af  skizofreni, og at det derfor er muligt for personalet at in-
tegrere deres behandlingsmæssige tilgang. I denne integrerede tilgang 
kommer et fokus på stabilitet til at stå centralt. Analysen peger dog også 
på, at stofmisbrugsbehandlingen ind imellem kan forsvinde for både bru-
gere og personale og at det dermed er en udfordring at fastholde et fokus 
på denne. Også fordi både brugere og pårørende peger på stofmisbruget 
som brugernes primære problem.
En analyse af  brugernes indlæggelser på psykiatrisk afdeling viser, at for 
en mindre del af  brugerne (15 ud af  59) lykkes den integrerede behand-
ling så godt, at deres behov for indlæggelser på psykiatrisk afdeling bliver 
mindre eller helt forsvinder i forbindelse med indskrivningen i KASA.

Forståelse og behandling
– brugernes perspektiv på behandling

Generelt er brugerne glade for at være i behandling i KASA og frem-
hæver flere forskellige forhold: De er meget glad for deres case managere 
og for, at der er en, der kender dem godt. De sætter pris på den samtidige 
behandling af  deres stofmisbrug og psykiske sygdom og særligt på, at 
de ikke skal skjule det ene af  deres problemer, sådan som flere af  dem 
tidligere har prøvet i psykiatrien, hvor de oplevede ikke at kunne tale om 
deres stofmisbrug. Rummeligheden i KASA i forhold til begge problem-
stillinger gør, at brugerne føler sig velkomne og forståede. Endelig nævner 
mange af  dem også den praktiske hjælp, som de oplever at modtage, som 
vigtig.
Mange af  dem har dog også et håb om at blive stoffri – et håb, som 
sjældent bliver forløst. Brugerne giver udtryk for, at de ville ønske, at per-
sonalet kunne gøre mere i forhold til deres stofmisbrug, og kan godt ind 
imellem blive frustrerede over, at det er så vanskeligt at gøre noget ved 
deres afhængighed og misbrug.

Støtte og faglighed 
– de pårørendes syn på behandlingen

Interview med en gruppe pårørende pegede på, at de ofte har et meget 
stort og kontinuerligt behov for viden om dobbeltdiagnose. Selv om flere 
havde deltaget i en pårørendegruppe i KASA, oplevede de et fortsat be-
hov for viden og samtaler. De fleste pårørende nævnte stofmisbruget som 
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det primære problem. Nogle pårørende bragte også det dilemma op, at 
de på den ene side gerne ville støtte op om behandlingen i KASA, men at 
dette kunne skabe konflikter i deres personlige relationer med brugerne. 
For dem var der altså et dilemma i at blive inddraget i pårørendearbejdet.
Det viste sig også, at der blandt de pårørende var en del, der selv 
havde misbrugsproblemer og/eller psykiatriske problemer. Flere af  de 
pårørende med misbrugsproblemer oplevede at have problemer, som der 
ikke blev taget hånd om andre steder fra. Disse pårørende oplevede også 
delvist at blive udelukket fra pårørendearrangementer i KASA, og deres 
oplevelse kan pege på behovet for et mere differentieret pårørende tilbud, 
der også kan rumme pårørende med egne problemer.

KONKLUSION

KASA er et behandlingstilbud, som i vid udstrækning lever op til de na-
tionale og internationale anbefalinger omkring behandlingen af  men-
nesker med en dobbeltdiagnose. Det er samtidig et behandlingssted, som 
brugere, personale og pårørende er meget glade for.
Ovenstående gennemgang af  analyserne af  KASAs arbejde peger på, at 
de officielle anbefalinger omkring behandlingen af  mennesker med en 
dobbeltdiagnose kan og bør suppleres med nogle af  de behandlingstiltag, 
som man finder i KASA:

•  Café og tilgængeligt personale
•  Case management
•  Inddragelse af  brugernes perspektiver på behandlingen
•  De pårørende – både i forhold til egentlig behandling og fordi de 
    giver et vigtig blik på behandlingen
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The present anthology contains description and analysis of  a psychiatric 
treatment service for persons with a dual diagnosis – i.e. persons with 
mental disorder and substance abuse. The treatment service is called 
KASA and is provided in Glostrup near Copenhagen. The anthology is 
the result of  a three-year anthropological research project on this treat-
ment service. It consists of  a number of  articles that have been produced 
and published in connection with the research project. Thus the antho-
logy does not provide a single continuous argument; but each chapter 
focuses on different relevant themes, and for this reason the chapters may 
be read on their own. The research project was financed through a grant 
from the psychiatry fund of  the Ministry of  the Interior, and it was car-
ried out from September 2005 through August 2008. The anthology de-
scribes various aspects of  the treatment offered at KASA, the clients and 
their relatives as well as issues concerning dual diagnosis generally.

KASA

KASA defines its target group as persons with serious mental disorder, 
serious chaotic substance abuse and a chaotic social situation. This group 
thus consists of  highly vulnerable persons with a great need for help. 61 
per cent of  the clients have a psychiatric diagnosis within the schizo-
phrenic spectrum, and the greater part of  the remaining 39 per cent 
have a personality disorder diagnosis. Most of  the clients have continued 
substance abuse though they are treated for this at KASA.

In many cases their social conditions are characterized by loneliness, poor 
housing and poor economic situation with debt to both public authorities 
and individuals. Several clients also have somatic problems. 29 per cent 
have hepatitis C infection, 10 per cent are HIV positive and many have 
a continuing need for treatment of  infections and ulcers. The treatment 
services at KASA are specifically aimed at these highly vulnerable clients, 
their diverse problems and the complicated interrelations between these 
problems.

The treatment services at KASA 
are specifically aimed at these high-
ly vulnerable clients, their diverse 
problems and the complicated 
interrelations between these prob-
lems
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THE RESEARCH PROJECT

Against the background of  an in-depth description of  the KASA treat-
ment services the aim of  the research project has been to present, analyse 
and discuss these services and the challenges, opportunities and limita-
tions involved. The underlying idea has been that the treatment at KASA 
may serve as an inspiration with regard to how such treatment services 
may be organized for persons with a dual diagnosis.
The project is based on qualitative anthropological methods. Participant 
observation has been undertaken at several places in the clinic, and there 
have been interviews with clients, staff, and relatives. Anthropology has 
proved to form a good basis for studies of  this client group because I 
have been present over time and thus have been able to get acquainted 
with the clients and speak to them during periods when they have not 
been psychotic or heavily intoxicated. Anthropology has also proved use-
ful for description and analysis of  the complex social relations involved in 
the treatment of  persons with dual diagnosis. What does such treatment 
involve in practical terms, and in what ways are treatment recommen-
dations modified and interpreted face to face with the clients and their 
chaotic lives?

DUAL DIAGNOSIS AND INTEGRATED TREATMENT
 
Persons with a dual diagnosis generally have a poorer prognosis than 
persons with either abuse or mental disorder. This is because problems 
seem to exacerbate each other, and because the treatment systems are 
ill suited for these clients and for the treatment of  their problems. Tra-
ditionally treatment has been undertaken in two different systems. The 
psychiatric and the addiction treatment systems have been separate, and 
it has been the task of  the individual client to coordinate two different 
treatment services and to integrate two treatment approaches that are 
often very different. In addition the tendency has been that the psychi-
atric treatment system primarily focused on the clients’ substance abuse 
and therefore believed that overall responsibility for treatment should be 
placed in the addiction treatment system. Similarly the addiction treat-
ment system focused primarily on the clients’ psychiatric disorder and for 
this reason believed that psychiatry should play a major role. Often the 
result has been that clients with a dual diagnosis and thus a double need 
for treatment did not get treated at all. One description of  this situation 
is that persons with a dual diagnosis fall between two chairs. 

...Problems seem to exacerbate 
each other, and because the treat-
ment systems are ill suited for 
these clients and for the treatment 
of their problems
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And this has led to a number of  recommendations as to how treatment 
of  persons with a dual diagnosis should be undertaken. A list of  these 
recommendations looks as follows:

•  Treatment should be undertaken within a single setting 
   (integrated treatment)
•  Diagnosing and treatment competences should cover both 
   psychiatry and abuse
•  Treatment should be adapted to the complexity of  the clients’ 
   problems and their functional level
•  There should be a possibility for outreach casework 
•  There should be a long term perspective
•  Treatment objectives should be modest

In addition it is pointed out that cognitive behavioural therapy are well 
suited for treatment as well as approaches that involve client motivation 
in a systematic manner. Furthermore studies of  addiction treatment 
point to case management as a relevant approach to clients with a high 
degree of  psycho-social problems.

FOCAL POINTS OF THE ANTHOLOGY

KASA was established with these recommendations in mind. Thus se-
veral points from these recommendations were directly introduced as fo-
cal points of  the research plan. This plan was set up following an initial 
pilot phase of  about three months, and it covered the following areas: 
Setting in which the treatment services were offered, case management, 
double competence/integrated treatment, the clients’ own experience of  
the treatment and the views of  relatives regarding the treatment. The 
central points from each of  these areas will be presented below.

The café

The café at KASA plays a very significant role for the whole treatment 
service. It is a place where the clients very much like to come, and for se-
veral among them this is the primary activity in their lives. The café serves 
food and coffee, and in the café there is an opportunity for a casual chat 
with a staff  member. But in addition to being a pleasant place to visit, 
the café also serves other purposes. It gives clients easy access to staff  be-
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cause a staff  member is always present. This means that clients can talk 
to someone without arranging an appointment or having to seek a staff  
member in his or her office. Secondly, the café functions as an invitation 
to other more structured treatment services at KASA because these other 
services are discussed in the café. And finally the café is an actual place of  
treatment in the form of  training of  social competences and discussions 
on acute problems for clients that have difficulty in taking part in more 
structured types of  treatment.

Case management

Case management is an organisational principle which means that a sing-
le person - the case manager - is responsible for uncovering a given client’s 
treatment needs, coordinate various treatments and make sure that they 
are carried out. The analysis of  case management at KASA indicates 
that case management is especially important in relation to the follow-
ing points: coordinating various treatment initiatives and making certain 
that the client complies with them, overcoming clients’ resistance against 
complying with a given treatment, and establishing contact between the 
clients and the treatment services. Moreover the analysis of  initiatives in 
relation to relatives shows that case management is also used to structure 
contact with relatives so that the same case manager has contact both with 
a client and with this client’s relatives. In addition to these advantages the 
analysis also indicates that the close one-to-one contact facilitated by case 
management at KASA may involve some drawbacks. It may be difficult 
for other treatment services to establish a treatment relation to the cli-
ents, and the clients may sometimes feel that they are controlled by the 
staff. These drawbacks do not mean that case management should not be 
used, but they point to some areas that should be given special attention.

Integrated treatment

The central point of  all recommendations regarding the treatment of  
persons with dual diagnosis is that treatment should integrate psychia-
tric treatment and addiction treatment so that the client is assisted with 
regard to his or her overall problems. The analyses of  the treatment ser-
vices at KASA show that integrated treatment is coloured by the staff ’s 
prior work experiences which are primarily from psychiatric treatment. 
But the review does point to a number of  concrete opportunities for un-

The central point of all recommen-
dations regarding the treatment 
of persons with dual diagnosis is 
that treatment should integrate 
psychiatric treatment and addic-
tion treatment so that the client is 
assisted with regard to his or her 
overall problems
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dertaking addiction treatment given this background.
Substance abuse and addiction treatment takes place within the over-
all framework of  harm reduction. Harm reduction is an approach that 
primarily focuses on limiting harm from substance abuse rather than on 
making clients drug free. The analysis shows that that the harm reduc-
tion approach fits well together with a traditional psychiatric understand-
ing of  schizophrenia, and that for this reason it is possible for staff  to 
integrate their treatment approach. In this integrated approach focus on 
stability becomes a central issue. But the analysis also points to the fact 
that sometimes addiction treatment may fade out of  the picture for both 
clients and staff, and thus it is a challenge to maintain focus on this treat-
ment. Also because both clients and relatives point to substance abuse as 
the clients’ primary problem.
Analysis of  clients’ admission to psychiatric wards shows that for a minor 
part of  the clients (15 out of  59) integrated treatment is so successful that 
their need for admission to psychiatric wards is reduced or totally va-
nishes when they are registered for treatment at KASA.

Understanding and treatment 
- clients’ perspectives on treatment

Generally clients like to receive treatment at KASA, and several factors 
are emphasized: They very much appreciate their case manager and the 
fact that someone knows them so well. They appreciate the concurrent 
treatment of  their substance abuse and their mental disorder and e-
specially the fact that they do not need to hide one of  their problems in 
the way that some of  them have tried on earlier occasions in psychiatric 
settings where they found that they could not talk about their substance 
abuse. The broad scope of  understanding at KASA in relation to both 
sets of  problems means that clients feel welcome and feel understood. 
Finally many among them also mention that the practical assistance that 
they receive is important.
Many of  them, however, nourish a hope of  becoming drug free - which 
seldom happens. The clients say that they wish the staff  could do more in 
relation to their substance abuse, and they may sometimes be frustrated 
that it is so difficult to do something about their dependence and abuse.
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Support and professional approach 
- the views of relatives regarding treatment

Interviews with a group of  relatives indicate that they often have a great 
and continuing need for information on dual diagnosis. Though seve-
ral had taken part in a group for relatives at KASA, they experienced a 
continuing need for information and dialogue. Most relatives mentioned 
substance abuse as the primary problem. Some relatives brought up the 
dilemma that on the one hand they would like to support treatment at 
KASA but on the other hand this might lead to conflicts in their personal 
relations to the clients. For this group it was thus a dilemma to get in-
volved in activities for relatives.
And it turned out that among the relatives there were several who them-
selves had abuse problems and/or psychiatric problems. Several of  the 
relatives with abuse problems experienced that they had problems that 
were not taken care of  anywhere else. These relatives also felt partly ex-
cluded from activities for relatives at KASA, and this experience may in-
dicate a need for more differentiated activities that also cater for relatives 
who have problems of  their own.

CONCLUSION

KASA is a treatment service that to a wide extent meets national and in-
ternational recommendations regarding treatment of  persons with a dual 
diagnosis. At the same time it is a place of  treatment that is very much 
appreciated by clients, staff  and relatives.
The above review of  the analyses of  KASA’s efforts indicate that the 
official recommendations regarding treatment of  persons with dual di-
agnosis can and should be supplemented with some of  the treatment 
initiatives undertaken at KASA:

•  Café and accessible staff
•  Case management
•  Involvement of  clients’ perspectives on treatment
•  Involvement of  relatives - both in relation to actual treatment and 
   because they provide significant perspectives on treatment
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Denne antologi handler om behandlingen af  mennesker med en dob-
beltdiagnose i et misbrugspsykiatrisk dagtilbud, der hedder KASA. Men-
nesker med en dobbeltdiagnose er mennesker, der lider af  en psykisk 
sygdom og samtidigt har et misbrug. I KASAs tilfælde er målgruppen 
mennesker med en alvorlig psykiatrisk lidelse, et alvorligt, kaotisk stofmis-
brug og en kaotisk social situation. Der er med andre ord tale om men-
nesker, som er meget belastede og har brug for intensiv hjælp. I bogen 
’Dobbelt opp’, der handler om mennesker med dobbeltdiagnose, giver 
forfatterne følgende karakteristik af  dobbeltdiagnosegruppen (Ejven et 
al. 2003: 38-39, de her refererede punkter er de centrale fra en længere 
liste):

•  Kastebold i behandlingssystemet
•  Nedslidte familier og sociale netværk
•  Hyppige akutindlæggelser og afgiftninger
•  Hurtigere sygdomsudvikling (for eksempel udvikling af  psykose)  
    end andre psykiatriske patienter
•  Høj risiko for selvmord
•  Meget kontakt med politi og kriminalforsorg
•  Ofte udadreagerende adfærd
•  Overdødelighed
•  Manglende sygdomsindsigt
•  Marginal position i misbrugsmiljøet
•  Dårlig boevne 

Fra andre undersøgelser ved man, at sygdomsudviklingen er mere alvor-
lig hos mennesker med både stofmisbrug og psykiatrisk lidelse end for 
mennesker med kun en psykiatrisk lidelse (f.eks. H:S 2002).
Gruppen af  dobbeltdiagnosticerede kan dække over mange forskellige 
konstellationer af  psykiske sygdomme og misbrug af  både alkohol og 
stoffer og rummer i sit videste omfang flere hundrede tusinde mennesker 
i Danmark (Vendsborg 2003). Kigger man på den mest belastede gruppe 
– gruppen af  mennesker med en alvorlig psykotisk sygdom, et alvorligt 
kaotisk stofmisbrug og en kaotisk social situation, anslog Narkotikarådet 
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i 1999, at denne gruppe udgjorde mellem 1.000 og 1.500 mennesker 
på landsplan (1999a: 13). Narkotikarådet kalder denne gruppe ’de svært 
integrerbare psykisk syge stofmisbrugere’. En stor del af  KASAs mål-
gruppe svarer til denne gruppe. Udover gruppen med psykose er der i 
KASA også en gruppe af  svært personlighedsforstyrrede, som har mange 
af  de samme karakteristika.

Når mennesker med en dobbeltdiagnose har så store problemer og dår-
lig prognose skyldes det dels, at den psykiske lidelse og stofmisbruget 
gensidigt forstærker hinanden, men det skyldes også at mennesker med 
en dobbeltdiagnose er svære at behandle. Både fordi at de har mange 
problemer, der ofte er bundet sammen i komplicerede relationer, og fordi 
behandlingssystemet er dårligt gearet til at hjælpe med disse problemer. 
Som Narkotikarådet skriver om dobbeltdiagnosegruppen: ”Det drejer 
sig således om nogle meget belastede, ofte også meget medtagne men-
nesker med en stor somatisk sygelighed og en stor overdødelighed, som 
de etablerede systemer har overordentligt svært ved at håndtere” (1999a: 
10).

Når behandlingssystemet traditionelt har haft svært ved at behandle 
gruppen af  dobbeltdiagnosticerede skyldes det, at behandlingen har 
været placeret i to forskellige systemer: Den psykiske sygdom har skul-
let behandles i det psykiatriske behandlingssystem og stofmisbruget i 
stofmisbrugssystemet. Dette er dog ofte ikke lykkedes særlig godt; dels 
fordi det har været svært for brugerne at koordinere de forskellige be-
handlingstilgange, og dels fordi det har været svært for behandlingssyste-
met at koordinere behandlingen af  to forskellige sygdomme1  (Mueser et 
al. 2003: 16-17). Psykiateren Birgit Jessen-Petersen, der i 1994 lavede den 
første danske undersøgelse på dobbeltdiagnoseområdet, karakteriserer 
denne situation som, at mennesker med en dobbeltdiagnose falder mel-
lem to stole: Psykiatrien og misbrugsbehandlingen.
I en evaluering af  et projekt for mennesker med en dobbeltdiagnose i 
Ålborg skriver evaluator Tina Ussing Bømler om gruppen: ”Der er også 
tale om en gruppe mennesker, som de etablerede systemer i social- og 
sundhedssektoren har vanskeligt ved at håndtere, idet de psykisk syge mis-
brugere ikke kan honorere de krav, der opstilles i handle- og behandlings-
planer. Der er ikke nogen tvivl om, at institutionerne i social- og sund-
hedssektoren er dygtige til at tage sig af  mennesker med velafgrænsede 
problemer. Det er netop fordelen ved specialiserede behandlingssystemer. 
Når det drejer sig om de psykisk syge misbrugere, der udover misbruget 
og den psykiske lidelse, har massive sociale, kulturelle, økonomiske og 

NOTE 1 Jeg har i denne antologi valgt at betegne 

både den psykiske lidelse og stofmisbruget 

som sygdomme, selv om sygdomsbeteg-

nelsen i visse sammenhænge opfattes som 

kontroversiel. Det er ikke formålet med denne 

antologi at diskutere dette forhold eller disse 

betegnelser. Når jeg har valgt at betegne 

både misbrug og psykisk lidelse som sygdom-

me skyldes det, at denne opfattelse er den 

dominerende i den litteratur, som beskæftiger 

sig med dobbeltdiagnoseområdet, og som 

langt overvejende er psykiatrisk forankret. 

Stofmisbrug har således diagnosekoder inden 

for det psykiatriske diagnosesystem på lige 

fod med de psykiske lidelser. For en diskus-

sion af, hvorvidt afhængighed kan opfattes 

som en kronisk sygdom se McLellan et al. 

(2000).
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boligmæssige problemer, siger institutionerne fra. En rimelig velfunge-
rende neurotiker kan blive indlagt i et halvt år, og en ung enlig mor kan 
blive hjulpet med uddannelse gennem revalidering, mens de psykisk syge 
misbrugere primært tilbydes hjemløshed, depotmedicin og ingenting” 
(Bømler 1996: 80-81).

KASA er et behandlingssted, hvor man specifikt har placeret sig mellem 
de to stole og søger at gribe dem, der traditionelt er faldet der. Man har 
i KASA forsøgt at målrette tilbuddet til denne gruppe, så det både hen-
vender sig til dem og sigter på at afhjælpe deres specifikke problemer 
på en måde, der tager højde for brugergruppens særlige karakteristika. 
Den behandlingstilgang, som man anvender i KASA kaldes integreret 
behandling. Det betyder, at opgaven med at integrere misbrugsbehand-
lingen og den psykiatriske behandling falder på behandlingsinstitutionen 
i stedet for at være brugerens opgave.
Denne antologi beskriver nærmere denne behandling og kan dermed 
tjene som inspiration til, hvordan integreret behandling af  mennesker 
med en dobbeltdiagnose kan udformes. KASA og brugerne i KASA 
præsenteres nærmere i kapitel 2. I kapitel 3 gives en mere udførlig in-
troduktion til dobbeltdiagnoseområdet og til de behandlingsanbefalinger, 
der findes.

FORSKNINGSPROJEKTET

Nærværende antologi er det primære udkomme af  et 3-årigt antropolo-
gisk forskningsprojekt, der har undersøgt behandlingen af  mennesker 
med en dobbeltdiagnose. I forbindelse med etableringen af  KASA i 2004, 
blev der truffet beslutning om, at der også skulle etableres et forsknings-
projekt med det formål at undersøge behandlingen i KASA. Denne an-
tologi beskriver indholdet og resultatet af  dette forskningsprojekt, der løb 
fra september 2005 til august 2008.

Projektet er et antropologisk studie af  behandlingstilbuddet i KASA. 
Det antropologiske viser sig dels i projektets kvalitative metoder – del-
tagerobservation og interview – og dels i den analytiske tilgang – hvor 
hovedvægten er på sociale og kulturelle forhold ved behandlingen og 
miljøet i behandlingstilbuddet. Der er altså ikke tale om et effektstudie 
af  behandlingen i KASA, men et studie af, hvordan behandlingen af  
mennesker med en dobbeltdiagnose kan udformes i praksis, og hvordan 
denne konkrete udformning opleves af  brugere, personale og pårørende. 

...Opgaven med at integrere mis-
brugsbehandlingen og den psyki-
atriske behandling falder på be-
handlingsinstitutionen i stedet for 
at være brugerens opgave
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Der er tale om en grundig empirisk beskrivelse og analyse af  det kom-
plekse sociale fænomen, som behandlingen af  mennesker med en dob-
beltdiagnose er.  
Ifølge forskningsplanen, der blev udarbejdet i projektets startfase, har 
projektet haft følgende formål:

1.  På baggrund af  grundige empiriske beskrivelser af  KASAs 
     behandlingstilbud og -strategier at præsentere, analysere og 
     diskutere dette tilbud – og de udfordringer, muligheder og 
     begrænsninger, som dette behandlingstilbud står med.

2.  Derudover er det projektets formål at dokumentere, hvordan 
     det beskrevne behandlingstilbud virker i forhold til:

•  Brugernes oplevelse af  en forbedring af  deres sociale og person lige
    situation
•  Pårørendes oplevelse af, at deres pårørende (brugerne) modtager
    en behandling, der adresserer de oplevede problemer
•  Personalets oplevelse af  at kunne give deres brugere et relevant og 
    dækkende tilbud
•  Brugernes mulighed for at kunne anvende relevante tilbud efter  
    afslutningen af  deres behandlingsforløb i KASA
•  At vurdere brugernes forløb i KASA i forhold til KASAs formelt
    opstillede mål om skadesreduktion: Øge livskvalitet og mestring;
    reducere fysiske, psykiske og sociale belastninger og skader;   
    reducere akut-henvendelser og behov for indlæggelser
•  At vurdere og diskutere KASAs behandling og mål i forhold til 
    andre anbefalinger og i forhold til servicelovens krav til social-
    psykiatrien om at yde en integreret, helhedsorienteret og bruger-
    tilpasset indsats

3.  Endelig er det projektets formål at bidrage til at styrke den faglige
     udvikling inden for misbrugspsykiatrien.

Projektet og dets metoder vil blive nærmere beskrevet i kapitel 4.
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LÆSEVEJLEDNING

Kapitel 2 beskriver KASA, dets brugere, personale og behandling

Kapitel 3 er en introduktion til dobbeltdiagnoseområdet. Her beskrives 
forekomsten og hvilke problemer, dobbeltdiagnoseproblematikken af-
stedkommer. Dels på individniveau og dels på systemniveau. Kapitlet af-
sluttes med en gennemgang af  forskellige anbefalinger til behandlingen 
af  mennesker med en dobbeltdiagnose. Kapitlet bygger delvist på en ar-
tikel, som jeg har skrevet sammen med Birgitte Tylstrup: Dual diagnosis 
and psychosocial interventions – introduction and commentary (under 
udgivelse).

Kapitel 4 er et metodekapitel, der beskriver de metoder, som jeg har 
anvendt i dataindsamlingen. Det giver mine læsere mulighed for selv at 
vurdere grundlaget for det, jeg skriver. Dette kapitel bygger delvist på et 
kapitel (Johansen 2009a), jeg har skrevet til bogen: Hverdagspraksis i so-
cialt arbejde – antropologiske perspektiver (Johansen et al. 2009).

Kapitel 5 beskriver caféfunktionen i KASA, og hvordan dette tilbud bru-
ges i behandlingen. Et særligt fokus er på balancen mellem på den ene 
side at kunne rumme de dårlige brugere i KASA og på den anden side 
have et ønske om at behandle dem. Dette kapitel har tidligere været of-
fentliggjort i ‘STOF – Tidsskrift for stofmisbrugsområdet’ under titlen: 
Invitation til behandling – hvordan bruger man en cafefunktion i et am-
bulant behandlingstilbud til psykisk syge stofbrugere? (Johansen 2007a).

Kapitel 6 er en beskrivelse af  case management, som det praktiseres i 
KASA. Dette kapitel viser, hvordan case management muliggør behand-
lingen af  KASAs brugere ved at skabe en meget tæt relation til brugerne. 
Kapitlet viser videre, hvordan denne relation også har en række andre 
konsekvenser i behandlingsarbejdet; blandt andet at det kan være svært 
for brugerne at etablere behandlingsrelationer til andre, samt at den 
tætte relation også giver personalet en mulighed for kontrol af  brugerne. 
Hovedparten af  dette kapitel har tidligere været offentliggjort i ‘STOF 
– Tidsskrift på stofmisbrugsområdet’ under titlen: Case management – 
Muligheder og problemer i behandlingen af  mennesker med dobbeltdi-
agnose (Johansen 2007b).
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Kapitel 7 er en kort empirisk beskrivelse af  de behandlingstilbud, som 
KASA har. Her er et særligt fokus på, hvilken misbrugsbehandling det 
psykiatrisk uddannede personale laver. 

Kapitel 8 er en mere analytisk diskussion af  samme område. Her er fokus 
på, hvordan opfattelsen af  psykisk sygdom blandt personalet integreres 
med deres opfattelse af  stofmisbrug. Analysen viser på den ene side, 
hvordan den konkrete integration af  de to sygdomsopfattelser finder sted 
og kan lade sig gøre. På den anden side peger analysen på, at det ind 
imellem kan være svært at fastholde et fokus på misbrugsbehandlingen i 
behandlingen af  brugernes komplicerede situation.

Kapitel 9 beskriver og analyserer brugernes syn på behandlingstilbud-
det i KASA. Generelt er brugernes syn på KASA meget positivt. Dette 
kapitel har tidligere været bragt som artikel i ‘STOF – Tidsskrift for 
stofmisbrugsområdet’ under titlen: Brugersyn på integreret behandling 
(Johansen 2007c).  

Kapitel 10 handler om de pårørende til KASAs brugere. De er også 
meget positive over for KASA. De peger dog også på, at der er behov for 
fortsat inddragelse af  de pårørende og for viden omkring problemerne 
for mennesker med dobbeltdiagnose. Dette kapitel har tidligere været of-
fentliggjort i ‘STOF – Tidsskrift for stofmisbrugsområdet’ under titlen: 
Pårørende til brugere i dobbeltdiagnose behandling (Johansen 2009b).

Kapitel 11 indeholder en registerundersøgelse af  brugernes indlæg-
gelsesmønstre. Undersøgelsen viser, at for nogle af  brugerne betyder 
indskrivningen i KASA, at de har færre kontakter med det psykiatriske 
behandlingssystem, mens det for andre ikke ændrer sig væsentligt.

Kapitel 12 er en konklusion, hvor KASAs tilbud sammenlignes med de 
anbefalinger, der blev præsenteret i kapitel 3. Derudover opsummeres 
resultaterne i de enkelte kapitler og forskningsprojektet.

Kapitel 5, 6, 9 og 10 har som nævnt tidligere været offentliggjort i ‘STOF 
– Tidsskrift for stofmisbrugsområdet’. I forbindelse med anvendelsen af  
disse artikler i antologien har jeg fjernet de indledende afsnit i artiklerne, 
men beskrivelser og analyserne fremstår som i de oprindelige artikler. Jeg 
vil gerne takke STOFs redaktion for tilladelse til at kunne bruge artikler 
i denne antologi også. De originale artikler kan findes på STOFs hjem-
meside: www.stofbladet.dk. 
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KASA blev etableret i foråret 2004 som et led i Københavns Amts ønske 
om at specialisere misbrugsbehandlingen, og behandlingstilbuddet blev 
etableret som en del af  den amtslige misbrugsbehandling under KABS 
(Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere). Etableringen 
af  behandlingstilbuddet blev faciliteret af  en bevilling fra Indenrigsmi-
nisteriets psykiatripulje. Navnet KASA er oprindeligt en forkortelse af  
Københavns Amts Special Ambulatorium. I forbindelse med kommunal-
reformen overgik hele KABS, inklusiv KASA, til Glostrup Kommune og 
udbyder nu misbrugsbehandling til kommunerne i det tidligere amt. For 
KASA har kommunalreformen primært betydet et øget samarbejde med 
de kommunale sagsbehandlere, blandt andet i forbindelse med ansøg-
ninger til kommunerne om betaling for behandling. Reformen har indtil 
videre ikke betydet meget for flowet af  brugere eller antallet af  henviste 
brugere.

KASA modtager henvisninger fra psykiatrien, fra misbrugsbehandlings-
institutioner og fra kommunerne. En sjælden gang imellem er en bruger 
selv mødt op og har ønsket at komme i behandling.

KASAS BRUGERE

KASA har plads til 26 brugere ad gangen, hvoraf  de fleste kommer 3-4 
gange om ugen. Fremmødefrekvensen bestemmes blandt andet af  bru-
gernes behov for stabilitet og overvågning af  medicinindtaget. Nogle få 
brugere kommer slet ikke i behandlingstilbuddet, men får deres behand-
ling hjemme i stedet. Disse brugere er som regel nogen med mindre mis-
brug end KASAs øvrige brugere. De følgende tal er opgjort i slutnin-
gen af  august 2008 og dækker de 59 brugere, der har været indskrevet i 
behandlingstilbuddet siden starten i foråret 2004. 11 af  disse har været 
indskrevet i to perioder.
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Diagnoser

Af  de 59 brugere har 33 haft en skizofrenidiagnose, svarende til 56 % 
af  brugerne. 17 har haft en personlighedsforstyrrelsesdiagnose, svarende 
til 29 %, heraf  har halvdelen været emotionelt ustabil personlighedsfor-
styrrede. Af  de sidste ni brugere har tre haft en diagnose for skizotypisk 
sindslidelse, én har haft et organisk syndrom (hjerneskade), én har haft 
diagnosen ADHD, og de sidste fire har haft en relativ uspecifik diagnose 
for en psykisk lidelse som resultat af  et stofmisbrug. Af  disse fire har tre 
været under udredning, mens de har været indskrevet i KASA, men de-
res indskrivning er af  forskellige årsager afsluttet inden en mere specifik 
diagnose blev stillet. En kort beskrivelse af  diagnoserne og deres symp-
tomer kan findes i den danske diagnosefortegnelse (WHO 1994).
Disse diagnoser er blevet stillet af  en erfaren psykiater, der i de fleste 
tilfælde har kendt brugerne godt. De er stillet efter grundig klinisk udred-
ning, men dog ikke med systematisk brug af  spørgeguide (f.eks. Present 
State Examination (PSE)), som man ville gøre ved en egentlig videnska-
belig psykiatrisk undersøgelse.

13 af  brugerne, svarende til 22 %, har haft en retspsykiatrisk særforan-
staltning, dvs. er blevet dømt til at modtage psykiatrisk behandling, fordi 
de har begået kriminalitet og samtidig er blevet erklæret sindssyge. Disse 
13 brugeres dom til behandling varetages formelt af  en overlæge fra en-
ten en psykiatrisk afdeling på et hospital eller et distriktspsykiatrisk center, 
men i praksis står KASA som regel for den psykiatriske behandling og 
observation, og et personalemedlem deltager ofte i de lovpligtige møder 
mellem bruger og behandlingsansvarlig overlæge. Af  disse 13 brugere 
har 12 haft en skizofrenidiagnose. Kigger man kun på brugere med en 
skizofrenidiagnose – 33 brugere – har 36 % af  brugerne med en skizo-
frenidiagnose haft en retspsykiatrisk særforanstaltning.

17 brugere er blevet testet positive for hepatitis C (leverbetændelse), sva-
rende til 29 %. 19 af  brugerne er ikke blevet testet for hepatitis C, 23 er 
testet negative. Andelen af  hepatitis C positive er lavt. Sundhedsstyrelsen 
skriver i 2006, at man i en undersøgelse har fundet, at niveauet af  hepati-
tis C positive blandt stofmisbrugere er omkring 75 % (Sundhedsstyrelsen 
2006: 45). Seks brugere – 10 % – er hiv-positive. Fem af  disse er blandt 
de 17 brugere, der har hepatitis C.
Ud over infektioner efter et injektionsmisbrug har mange af  brugerne 
også andre somatiske problemer, f.eks. andre former for infektioner og 
skader efter overfald, uheld og injicering.

13 af brugerne, svarende til 22%, 
har haft en retspsykiatrisk sær-
foranstaltning, dvs. er blevet dømt 
til at modtage psykiatrisk behand-
ling, fordi de har begået krimina-
litet og samtidig er blevet erklæret 
sindssyge
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Substitutionsbehandling

51 af  brugerne, svarende til 86 %, har modtaget substitutionsbehandling; 
alle, undtagen en, med metadon. Denne ene bruger får subutex. Enkelte 
af  de brugere, der får metadon, er blevet forsøgt overført til subutex, men 
er alle blevet tilbageført til metadon. Metadondosis ligger som regel på 
100-120 ml. i døgnet.
Personalet vurderer, at stort set alle brugere, med en eller to undtagelser, 
har et aktivt misbrug af  forskellige stoffer samtidig med indskrivningen 
i KASA. De fleste ryger hash dagligt eller næsten dagligt, mange har et 
forbrug af  benzodiazepiner og en del tager amfetamin eller kokain ind 
imellem. Nogle få køber ekstra metadon ud over den dosis, som de får i 
KASA. Der er også nogle af  brugerne, som ind imellem har et misbrug 
af  alkohol.

Demografiske variable

15 af  de 59 brugere har været kvinder, hvilket svarer til 25 %.
13 af  brugerne – 22 % – har en anden etnisk baggrund end dansk. 
Den største nationale gruppe er iranere, som udgør 7 personer, eller 54 
% af  de etniske brugere.
Brugernes alder ved indskrivningen i KASA spænder fra 22 år til 54 år.
 

Sociale forhold

43 af  brugerne – svarende til 73 % – lever af  pension. Af  disse har 10 
fået pension, mens de har været indskrevet i KASA, ofte med hjælp fra 
KASAs socialrådgiver, som har hjulpet med at få pensionssagen behand-
let i kommunen. Af  de resterende 16 brugere er der ti, der modtager 
kontanthjælp, og heraf  er der fem, der søger om pension. En bruger 
modtager lommepenge fra et asylcenter. Der mangler oplysninger om 
forsørgelsesgrundlaget på fem af  brugerne. Disse er typisk brugere, der 
kun har været kortvarigt indskrevet i KASA.

Boligmæssigt tegner der sig et komplekst billede, da en del af  brugerne 
har skiftet boform, mens de har været indskrevet i KASA. 35 ud af  de 
59 brugere – 59 % – har haft egen bolig i hele indskrivningsperioden. 
Tre har boet på herberg i hele perioden. Fire er flyttet fra herberg til 
egen bolig, og en er flyttet fra en ven til egen bolig. Tre har boet hos 
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familie. Fire på et socialpsykiatrisk botilbud, og to har været indlagte på 
retspsykiatrisk afdeling. To er flyttet fra herberg til permanent botilbud 
(psykiatrisk plejehjem), og en er flyttet fra egen bolig til et tilsvarende 
tilbud. En er flyttet fra egen bolig til herberg. En har boet på et flygt-
ningecenter, og endelig har en været helt uden bopæl. Blandt personalet i 
KASA vurderes det, at langt flere end de syv, der ved udskrivningen bor 
i et permanent botilbud, burde bo under tilsvarende forhold, men der er 
meget få pladser på de permanente botilbud, hvor man kan rumme disse 
brugere. Særligt deres fortsatte stofmisbrug gør det vanskeligt at finde en 
plads til dem. Derudover er der meget få af  brugerne, som er villige til at 
opgive deres egen lejlighed – eller drømmen om en sådan – selv om de 
i praksis har meget svært ved at passe deres lejlighed og ved at bo alene.

Dobbeltdiagnose?

Som det fremgår af  ovenstående, er der en del af  KASAs brugere – hvis 
ikke alle – der ikke ’kun’ har en dobbeltdiagnose, men er belastede af  
en række andre problemområder – fysisk, socialt, juridisk m.m. ud over 
deres psykiske lidelse og deres misbrug.

Indskrivningens længde og videre henvisning

KASA er et midlertidigt behandlingssted, hvor formålet er at udrede 
og behandle brugerne, således at de efterfølgende vil være i stand til at 
være i et mindre intensivt tilbud, evt. være i behandling samtidig i både 
en misbrugsbehandlingsinstitution og i det psykiatriske behandlingssys-
tem (kaldet parallel behandling). En stor del af  brugerne har dog meget 
lange indskrivninger, fordi deres tilstand er svær behandlelig, og fordi der 
løbende opstår nye problemstillinger. På nuværende tidspunkt (ultimo au-
gust 2008) har fire personer været indskrevet i KASA i mere end fire år, 
to har været indskrevet i mellem tre og fire år, og seks personer har været 
indskrevet mellem to og tre år.

I forhold til indskrivningslængde falder brugerne i KASA i to grupper. 
Dels en gruppe brugere, som man ikke formår at etablere en behand-
lingsrelation til, og som derfor afsluttes hurtigt – typisk i løbet af  tre til 
seks måneder. Og dels en gruppe brugere, hvor man får etableret en be-
handlingsrelation og et behandlingsforløb, og hvor brugerne derfor er 
indskrevet i lange forløb – ofte af  flere års længde.

...Meget få af brugerne er villige 
til at opgive deres egen lejlighed – 
eller drømmen om en sådan – selv 
om de i praksis har meget svært 
ved at passe deres lejlighed og ved 
at bo alene
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Af  de fire brugere, der indtil ultimo august 2008 er blevet afsluttet i 2008, 
er to afsluttet til ren misbrugsbehandling, da udredningen viste, at de ikke 
led af  behandlingskrævende psykiske sygdomme, én er afsluttet til paral-
lel behandling i både et distriktspsykiatrisk center og en misbrugsbehand-
lingsinstitution og én er flyttet i et socialpsykiatrisk bofællesskab og har 
tilknytning til et lokalt misbrugsbehandlingscenter. Af  de 10 brugere, der 
blev afsluttet i 2007, blev én afsluttet, fordi han døde. To blev afsluttet i 
forbindelse med indflytning i et socialpsykiatrisk bofællesskab og har fort-
sat tilknytning til et misbrugsbehandlingscenter. To kom i døgnbehand-
ling – begge afsluttede behandlingen før tid og vendte tilbage til KASA. 
En blev afsluttet til et misbrugsbehandlingscenter, fordi udredningen 
viste, at han ikke led af  en behandlingskrævende sindssygdom. Tre er 
afsluttet til parallel behandling i et misbrugscenter og distriktspsykiatrien. 
En blev indlagt på retspsykiatrisk afdeling.

TOM - EN BRUGER I KASA

Inden jeg beskriver personalet og behandlingstilbuddet, vil jeg kort 
præsentere en bruger for at illustrere nogle af  de ovenfor beskrevne tal. 
Denne bruger er – ligesom de øvrige brugere, der optræder i antologien 
– blevet anonymiseret. Derudover er der blevet ændret forskellige karak-
teristika ved brugerne og deres historier, så de ikke kan genkendes.

Tom er en mand midt i 30’erne. Han er diagnosticeret som havende en 
emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, borderline type. Han er meget 
kaotisk og ustruktureret, dvs. han har svært ved at holde fast i planer og 
aftaler, har gang i mange forskellige ting, hvor intet rigtigt bliver fulgt til 
dørs. Han lider også af social angst og kan ind imellem blive psykotisk. 
Når han er presset, kan han også blive truende. Han er henvist fra et mis-
brugsbehandlingscenter på grund af adfærdsmæssige problemer – dvs. at 
han råbte af personalet og truede dem – og fordi han havde svært ved at 
passe behandlingen der. Han mødte tit ikke op og blev derfor ofte sat ned i 
metadondosis, hvilket skabte mange konflikter mellem ham og personalet.

Han er meget misbrugende. Han får metadon i KASA – 80 ml. – men der-
udover bruger han amfetamin, kokain, heroin og mange benzodiazepiner, 
som han får hos egen læge. Han er ofte påvirket, når han kommer i behand-
lingstilbuddet, og når han skal til samtaler og behandling andre steder.
Han bor i en lille 1-værelses lejlighed, som bærer præg af hans kaos og mis-
brug. Dvs. at den er fyldt med møbler og andre ting, er snavset og der ligger 
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tit forskellige stoffer eller piller fremme, når man besøger ham hjemme. I 
perioder sælger han stoffer til andre misbrugere.
På grund af hans livsstil render han tit ind i problemer – han haft ofte gæld, 
har flere gange haft indbrud i lejligheden, bliver udsat for trusler og er flere 
gange blevet overfaldet.
Derudover har han en del fysiske skavanker; han har smerter i sine knæ – 
måske pga. tidlig slidgigt, han har dårlige lunger, dårligt kredsløb og får tit 
infektioner.

Behandlingsmæssigt får han – udover metadonen – lidt antipsykotisk 
medicin i KASA. Denne behandling er han glad for, da han oplever, at det 
dæmper hans aggressioner, og gør det muligt for ham at tænke lidt mere 
klart. Han kommer i cafeen, de dage han er i KASA, og nogle gange hygger 
han sig med andre brugere og personale. Andre gange sidder han dog for 
sig selv. Han får hjælp til mange praktiske ting – til at rydde lidt op i lej-
ligheden en gang imellem, købe ting, da han har svært ved at gå i butikker 
pga. angst og påvirkethed, han bliver fulgt til fysiske undersøgelser, til læge 
m.m. Derudover sætter han stor pris på en tur på café med sin case manager 
ind imellem. 
Han har svært ved at indgå i gruppetilbuddene i KASA, fordi han er på-
virket af stoffer, og fordi han bliver vred på de andre deltagere. Han aflyser 
meget ofte samtaler med KASAs personale med henvisning til, at han har 
det dårligt eller har ondt i knæene. Han sætter dog stor pris på individuelle 
samtaler med sin case manager og brokker sig, hvis hun i en periode har haft 
travlt med andre.

Han har ønsker og drømme om et andet og bedre liv, uden misbrug, i en 
større lejlighed, sammen med en kæreste og også gerne et barn. Men han har 
meget svært ved at handle hensigtsmæssigt i forhold til at opnå disse mål.

Han har rigtig mange konflikter med sin kommune, som han tit kontakter 
for at få flere penge udbetalt eller for at få udbetalt forskud. Kommunen har 
på et tidspunkt meddelt, at man ikke agter at lave en social handleplan for 
brugeren, da man ikke mener, at han kan samarbejde, og da man ikke kan 
se noget formål med det.

Tom har gået i KASA i tre år og er meget glad for det. Han ønsker ikke at 
skulle komme andre steder. Hans case manager mener, at KASA nok er et 
af de eneste steder, hvor man kan rumme en mand som Tom. Hun er noget 
mere i tvivl om, hvor meget behandlingen egentlig ændrer. Tit synes hun 
også, at hun bruger for meget tid på Toms akutte problemer og behov, frem 

Tom har gået i KASA i tre år og er 
meget glad for det. Han ønsker ikke 
at skulle komme andre steder
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for at arbejde mere langsigtet og struktureret med ham. På den anden side 
ser hun det, at han får sin medicin regelmæssigt, ikke er blevet smidt ud af 
sin lejlighed og ikke har forbud mod at møde op på kommunen, som resultat 
af det intensive behandlingsarbejde med Tom, som hun har været engageret 
i gennem flere år.

PERSONALE OG BEHANDLING

Personalet i KASA består af  11 personer. Der er tre sygeplejersker, tre 
social og sundhedsassistenter, en psykolog, en pædagog, en socialrådgiver, 
en sekretær og en psykiatrisk lægekonsulent to dage om ugen. Hovedpar-
ten af  personalet har deres primære arbejdserfaring fra hospitalspsyki-
atrien. Arbejdet med brugerne i KASA er organiseret efter princippet 
om case management. Case management betyder, at en person er an-
svarlig for at afdække den enkelte brugers behandlingsmæssige behov og 
sørge for, at det bliver dækket. To af  sygeplejerskerne, de tre social- og 
sundhedsassistenter og pædagogen fungerer som case managere – de har 
som regel fem brugere, som de er primær case manager for og fem andre 
brugere, som de er sekundær case manager for.

Den behandling, som KASA tilbyder, er en integreret behandling af  
stofmisbrug og psykisk sygdom, samt stabilisering og forbedring af  den 
sociale situation. En central del af  behandlingen er den medicinske be-
handling; både substitutionsbehandling (metadon og subutex) og be-
handling af  forskellige psykiatriske lidelser med antipsykotisk medicin, 
stemningsstabiliserende medicin, antidepressiv medicin og beroligende 
medicin. Derudover har relativt mange af  brugerne også diverse soma-
tiske sygdomme, som de modtager medicin for; f.eks. sukkersyge, hiv, 
mavesår m.m.
Behandlingen af  stofmisbruget foregår inden for den overordnede be-
handlingsideologiske ramme, der kaldes skadesreduktion (fra det engel-
ske harm reduction). Her er det primære behandlingsmål at reducere 
skaderne ved stofmisbruget, og man arbejder derfor ikke primært hen 
imod stoffrihed men mod en stabilisering af  den fysiske, psykiske og so-
ciale situation og af  misbruget (Narkotikarådet 1999b). Stoffrihed bliver 
et behandlingsmål blandt andre. Konkrete behandlingsmæssige tiltag in-
den for skadesreduktionsrammen er f.eks. substitutionsbehandling, vac-
cinationer mod hepatitis A og B, udlevering af  rene sprøjter og kanyler 
og vejledning i injektionsteknik.
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Ved siden af  den lægelige behandling er der tilbud om forskellige grupper, 
der dels indebærer vidensformidling om misbrug og psykiske sygdomme 
(psykoedukation), dels sigter mod at opøve brugernes sociale færdigheder. 
Der tilbydes også øreakupunktur (NADA) til at mindske abstinenser. En 
socialrådgiver er ansat i KASA for at afdække og stabilisere brugerens so-
ciale situation. Der er mulighed for forskellige former for samtaleforløb, 
dels med brugerens case manager, dels med psykolog, dels med psykiater 
og dels med socialrådgiver. De forskellige behandlingstiltag koordineres 
af  brugerens case manager efter princippet om ’klinisk case manage-
ment’ (se kapitel 6).
En stor del af  personalets behandlingsarbejde er baseret på kognitive 
metoder, som personalet finder meget anvendelige. Den kognitive tilgang 
er blandt andet karakteriseret af  primært at fokusere på brugerens situ-
ation her og nu (frem for en mere tilbageskuende tilgang, som er karak-
teristisk for mere traditionel psykoterapi). Man arbejder med en snæver 
sammenhæng mellem tanker, følelser, handlinger og kroppen. En del af  
terapien går på, hvordan man ved at ændre et af  stederne kan påvirke 
hele systemet. Ved f.eks. at lære at tænke anderledes, kan man også lære at 
føle og handle anderledes. Man arbejder bl.a. med begrebet ’automatiske 
negative tanker’ og prøver at lære brugerne at tænke anderledes. Her ind-
drager man ofte visuelle teknikker og bruger bl.a. skemaer til at registrere 
tankerækker og situationer, hvor der er risiko for misbrug (se blandt andre 
Mørch & Rosenberg 2005).
Udover disse strukturerede og planlagte behandlingstiltag findes der i be-
handlingstilbuddet også en café, hvor brugerne kommer, drikker kaffe, 
snakker med personale og hinanden og spiser mad (se kapitel 5).

Personalet i KASA har også mulighed for at arbejde med brugerne uden 
for KASA. Det kan f.eks. være i forhold til en bruger, som ikke har lyst 
til at komme i KASA pga. det stofmisbrug, der indimellem foregår dér. 
Disse brugere vil så blive behandlet hjemme. Indimellem har der været 
brugere, som i kortere perioder ikke har måttet komme i behandlings-
tilbuddet pga. trusler eller vold, og behandlingen af  disse brugere er så 
blevet foretaget hjemme, eller man har mødtes ude i byen. I forbindelse 
med den først kontakt mellem KASA og brugeren tager personalet også 
tit på hjemmebesøg.

I erkendelsen af, at mange stofmisbrugere også har store somatiske prob-
lemer, etablerede KABS i 2004 et behandlingstilbud, hvor man fokuserer 
på brugernes fysiske helbred. Dette tilbud gælder også i KASA. Her har 
brugerne mulighed for at blive undersøgt og udredt i forbindelse med 
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deres generelle helbredstilstand, ernæringsstatus, tandstatus, status i 
forbindelse med leverbetændelse og hiv, seksuelt overførte sygdomme og 
prævention. Og man tilbyder relevant behandling og evt. forebyggelse 
indenfor de forskellige områder. 

Personalet udarbejder en behandlingsplan sammen med brugeren. 
Denne plan dækker typisk en tre måneders periode. Behandlingsplanen 
drøftes på en behandlingskonference for at sikre et tværfagligt input i be-
handlingsarbejdet. Brugeren har mulighed for at deltage i behandlings-
konferencen. Hvis der foreligger en kommunal handleplan, vil behand-
lingsplanen blive koordineret med denne.
I forbindelse med indskrivningen i KASA og løbende i forbindelse med 
evalueringen af  behandlingsplanerne laver personalet en screening af  
brugernes situation de sidste 30 dage på syv forskellige områder: Fysisk 
helbred, psykisk helbred, beskæftigelsesmæssig situation, alkohol, stofmis-
brug, kriminalitetsmæssig situation, familiær/social situation. Denne 
screening foretages ved hjælp af  redskabet ASI (Addiction Serverity In-
dex). ASI’en bruges primært til at afstemme behandlingsplanen i forhold 
til hvilke problemer, som brugeren oplever som størst.
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FOREKOMST

Der findes ikke ret mange undersøgelser fra Danmark omkring men-
nesker med en dobbeltdiagnose. I en oversigtsartikel fra 2003 anslår Per 
Vendsborg, at ca. halvdelen af  alle patienter med psykose også har et 
misbrug af  stoffer eller alkohol – svarende til ca. 10.000 til 15.000 men-
nesker. I Birgit Jessen-Petersens studie fra 1994 fandt hun, at 50% af  pa-
tienterne med psykose og langvarig kontakt med det psykiatriske system 
havde et misbrug af  alkohol og/eller stoffer (1994).
Disse tal stemmer meget godt overens med tal fra amerikanske studier 
fra 1996, hvor man har fundet, at 41-65,5% af  mennesker med en mis-
brugssygdom også havde mindst en psykisk sygdom; og at 50,9% med 
en psykisk sygdom havde mindst en misbrugssygdom (for en oversigt se 
Tylstrup & Johansen under udgivelse).
Fokuserer man på gruppen med alvorlig psykotisk sygdom, et kaotisk 
misbrug og adfærdsmæssige problemer er antallet imidlertid langt mind-
re. Hovedstadens Sygehusfællesskab anslog i 2002, at der er tale om et 
sted mellem 300 og 400 individer i deres optageområde (Frederiksberg 
og Københavns kommuner) (H:S 2002). Narkotikarådet anslår, at der på 
landsplan er tale om 1.000-1.500 ’svært integrerbare psykisk syge stofmis-
brugere’ (1999a:13). Vendsborg (2003) peger på, at der formentlig er tale 
om ca. 1.000 mennesker.
I en oversigt over behandlingstilbud i Norden fra 2008 fandt forfatterne, 
at der i Danmark var 35 tilbud særligt rettet mod mennesker med en 
dobbeltdiagnose. 17 af  disse var botilbud, de øvrige forskellige behand-
lingstilbud (Sønderby et al. 2008). Der findes kun ganske få behandlings-
tilbud i Danmark, der minder om KASA.

Det er uklart hvilken sammenhæng, der er mellem psykisk sygdom og 
stofmisbrug. En række oversigtsartikler opererer med følgende forkla-
ringer: 1) At stofmisbruget har skabt den psykiske sygdom; 2) at stofmis-
bruget skyldes individets forsøg på at selv-behandle psykisk sygdom (selv-
medicinering); 3) at stofmisbruget og den psykiske sygdom begge skyldes 
en fælles bagvedliggende faktor; eller 4) at stofmisbruget og den psykiske 

Narkotikarådet anslår, at der på 
landsplan er tale om 1.000-1.500 
’svært integrerbare psykisk syge 
stofmisbrugere’
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sygdom gensidigt påvirker hinanden i en dynamisk proces og gensidigt 
faciliteter hinandens opståen (Greeg et al. 2007, Mueser et al. 2003). Når 
man har ønsket at fastslå sammenhængen mellem den psykiske sygdom 
og stofmisbruget, er det til dels begrundet i et ønske om at kunne tilbyde 
denne gruppe mennesker en bedre behandling. Men det skyldes også 
en uenighed mellem det psykiatriske behandlingssystem og misbrugsbe-
handlingssystemet om, hvem der har det primære behandlingsansvar for 
denne gruppe svært behandlelige mennesker. Det har dog ikke været mu-
ligt at fastslå, hvilke, om nogen, af  disse relationer, der som hovedregel 
gør sig gældende, og det bedste bud i øjeblikket går på, at der formentlig 
er tale om flere forskellige forklaringsmodeller, der virker sammen, og at 
de ændrer sig over tid (Gregg et al. 2007).

HISTORIK

Interessen for dobbeltdiagnoseområdet opstod først i USA, i starten af  
1980’erne, da man i disse år oplevede en markant stigning i antallet af  
psykisk syge med misbrugsproblemer. I en dansk sammenhæng er den 
første undersøgelse fra 1994, hvor Jessen-Petersen lavede en undersøgelse 
af  psykotiske patienter med misbrugsproblemer.
I en historisk oversigtsartikel over dobbeltdiagnoseområdet opremser Ja-
cobs et al. en lang række begreber, der i USA har været brugt til at beteg-
ne patientgruppen (2005). I slutningen af  1970’erne blev gruppen beteg-
net som ’svingdørspatienter’ og som ’behandlingsresistente patienter’. 
I de tidlige 1980’ere var det begrebet ’unge voksne kroniske patienter’, 
og efter det ’MICA’ (Mentally Ill Chemical Abuser (psykisk syg kemisk 
misbruger)) eller ’CAMI’ (Chemically Abusing Mentally Ill (kemisk mis-
brugende psykisk syg)). I slutningen af  1980’erne dukkede begreberne 
’dobbeltdiagnose’ og ’dobbeltsygdom’ op, og de seneste betegnelser er 
’sam-eksisterende psykisk sygdom og stofmisbrug’. Dette flow i begreber 
kan til dels skyldes en usikkerhed omkring, hvad der var essensen i prob-
lematikken, og hvad der skulle vægtes i problemstillingerne. Det sidste 
bud – ’sam-eksisterende psykisk sygdom og stofmisbrug’ – er nok det mest 
præcise og beskrivende, hvilket også er begrundelsen for at vælge denne 
betegnelse i en officiel amerikansk rapport omkring området (SAMSHA 
2002). I en dansk sammenhæng synes der at være præcedens omkring 
begrebet ’dobbeltdiagnose’, hvorfor det også anvendes i denne antologi.

I forbindelse med en konference om dobbeltdiagnose afholdt i Århus i 
august 2007 blev det påpeget af  flere oplægsholdere, at begrebet dobbelt-
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diagnose var misvisende, da disse mennesker ofte har mere end to prob-
lemer. Der er hyppigt også både fysiske, sociale, juridiske og økonomiske 
problemer ud over det psykiatriske og misbrugsmæssige. Denne kritik har 
dog ikke betydet en ændring af  betegnelsen i Danmark.

PROBLEMOMRÅDER I FORHOLD TIL 
DOBBELTDIAGNOSE

Der er en række problemer forbundet med dobbeltdiagnoseområdet. 
Dette gælder både for det behandlingssystem, der bør behandle men-
nesker med dobbeltdiagnose, og det gælder i forhold til det enkelte men-
neske med dobbeltdiagnose.

Problemområder i forhold til behandlingssystemet

Traditionelt har behandlingen af  mennesker med dobbeltdiagnose været 
placeret i to forskellige systemer – dels i det psykiatriske behandlingssys-
tem, der har taget sig af  den psykiske sygdom og dels i misbrugsbehand-
lingssystemet, der har behandlet stofmisbruget. Problemet ved denne 
opdelte behandling har for det første været, at det psykiatriske behand-
lingssystem havde og har tendens til primært at se misbruget og derfor 
sendte patienten videre til misbrugssystemet, hvorimod misbrugsbehand-
lingssystemet havde og har en tendens til primært at se den psykiske syg-
dom og derfor sendte patienten tilbage til psykiatrien. Dette forhold er 
blevet beskrevet som, at mennesker med en dobbeltdiagnose falder mel-
lem to stole (Jessen-Petersen 1994). For det andet er det et problem, at 
de to behandlingssystemer i udgangspunktet har været meget forskellige. 
Mueser et al. illustrerer forskellen mellem psykiatrisk behandling og mis-
brugsbehandling i USA med dette skema (2003: 35):

Traditionelt placeres mennesker 
med dobbeltdiagnose i to forskel-
lige systemer - det psykatriske be-
handlingssystem og misbrugsbe-
handlingssystemet. Dette forhold 
er blevet beskrevet som, at men-
nesker med en dobbeltdiagnose 
falder mellem to stole
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SKEMA 1 
Filosofiske og kliniske forskelle på 
misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling

Rådgivning fra ligestillede (dvs. tidligere misbrugere)

Åndelig ’recovery’ 
(f.eks. Minesotabehandling eller 12-trinsprogrammer)

Selv-hjælp

Konfrontation og forventninger

Afstandstagen/empowerment 
(dvs. at man arbejder hen imod at gøre misbrugeren 
i stand til at klare sig selv)

Episodisk behandling

Recovery ideologi

Psykopatologi er sekundær til misbrug

Behandling af medicinske professionelle

Videnskabelig behandling

Medicin

Støtte og fleksibilitet

Case management/omsorg 
(dvs. at man arbejder på at etablere en behandlings-
relation, som kan fastholde patienten i behandling)

Kontinuerlig behandling

Deinstitutionaliseringsideologi 
(dvs. at behandlingen skal foregå tæt 
på patientens eget miljø)

Misbrug er sekundær til psykopatologi

MISBRUGSBEHANDLING PSYKIATRISK BEHANDLING



Selv om det ikke er muligt at overføre skemaet til danske forhold (f.eks. er 
det ikke al misbrugsbehandling i Danmark, der arbejder hen imod ’ån-
delige recovery’), så giver det dog et billede af  de forskelle, der er mellem 
de to systemer. Forskelle som det tidligere i vid udstrækning har været op 
til det enkelte menneske med en dobbeltdiagnose at håndtere.
Fordi der var tale om to forskellige systemer, der sjældent samarbejdede, 
beskriver man denne behandlingssituation, som enten parallel behand-
ling – dvs. hvor patienten eller brugeren var i behandling to steder på en 
gang, eller som sekventiel behandling – dvs. hvor patienten eller brugeren 
først blev behandlet for det ene problem i det ene system og derefter det 
andet problem i det andet system.

Et andet problem i forhold til denne gruppe mennesker var og er, at det 
er uklart, hvem der har ansvaret for at sikre en egentlig og ordentlig be-
handling af  gruppen. Og fordi det er en gruppe, der også relativt tit er 
præget af  adfærdsmæssige problemer, er det samtidig en gruppe, som det 
kan være attraktivt at skubbe fra sig. Som Narkotikarådet skriver om ’de 
svært integrerbare psykisk syge stofmisbrugere: ”Det er således karakter-
istisk for målgruppen, at de ud over at være udstødte fra det almindelige/
normale samfund tillige udstødes fra behandlingssystemerne på trods af, 
at de utvivlsomt opfylder et eller flere kriterier for at være omfattet af  
både psykiatriens og misbrugsinstitutionernes tilbud. Dertil kommer at 
de ofte også udstødes fra omsorgsinstitutioner og andre lavtærskel-foran-
staltninger, som ellers traditionelt opfattes som det allernederste sikker-
hedsnet for de grupper, de etablerede behandlingssystemer ikke magter 
at tage hånd om” (Narkotikarådet 1999a: 9-10).

Et problem i forhold til denne grup-
pe mennesker var og er, at det er 
uklart, hvem der har ansvaret for 
at sikre en egentlig og ordentlig be-
handling af gruppen
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I en rapport fra Hovedstadens Sygehusfællesskab om behandlingen af  
psykotiske patienter med misbrugsproblemer gives der følgende grunde 
til, at man i psykiatrien og socialpsykiatrien har svært ved at rumme 
denne gruppe (H:S 2002: 40):

•  Vanskelig patientgruppe
•  Manglende ressourcer leder til en frasortering af  vanskelige grupper
•  Uklar ansvarsfordeling, manglende enighed om den optimale 
    behandling af  gruppen og hvem der skal være tovholder på indsatsen
•  Ukendskab til øvrige instansers tilbud, deres omfang og indhold,
    organisation og kultur; særligt i forhold til socialpsykiatriens tilbud
•  Manglende koordination og samarbejde mellem behandlingssystem 
    for stofafhængige og psykiatrien
•  Krav om tavshedspligt opfattes som en blokerende barriere for 
    samarbejde mellem systemerne

Derudover påpeges det i rapporten, at det er et stort problem, at distrikts-
psykiatrien i Danmark ikke vil påtage sig at administrere og udlevere 
metadon til gruppen af  dobbeltdiagnosticerede.

Problemområde i forhold til det enkelte menneske 
med dobbeltdiagnose

For det enkelte individ har den manglende målrettede behandling en 
række alvorlige konsekvenser. Ud over at lide af  en psykisk sygdom og 
et misbrug betyder den samtidige tilstedeværelse af  begge problemer, 
at ”… skizofrene patienter med misbrug har et signifikant ringere syg-
domsforløb sammenlignet med skizofrene patienter uden misbrug. Det 
gælder både hyppigheden af  non-complicance, varigheden af  hospitals-
ophold, genindlæggelseshyppighed, graden af  psykopatologi og den so-
ciale funktion” (H.S 2002: 13). Tilsvarende finder man i udenlandske 
oversigtsartikler. I et review fra 2005 skriver forfatterne, at mennesker 
med en dobbeltdiagnose har: ” … (i) værre psykiatrisk symptomer, be-
handlingskomplians og prognose; (ii) bruger flere behandlingsressourcer; 
(iii) har større tilbøjelighed til selvmord og selvskadende adfærd og dår-
ligere vaner i forhold til deres fysiske helbred” (Donald et al. 2005: 1371). 
Derudover har de højere rater af  HIV og hepatitis infektioner og større 
potentiale for at udøve vold, mens de er påvirkede (Ibid: 1372).
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ANBEFALINGER

De ovenfor skitserede problemer er nogle af  dem, som anbefalingerne 
omkring behandling af  mennesker med dobbeltdiagnose skal tage hen-
syn til og tilpasse sig. Nedenfor præsenteres en række forskellige anbe-
falinger i forhold til behandlingen af  mennesker med en dobbeltdiag-
nose. Formålet med at præsentere denne oversigt er at kunne diskutere 
KASAs behandlingstilbud i forhold til disse anbefalinger, efter at KASA 
er blevet præsenteret i de kommende kapitler.
Der er i Danmark (endnu) ikke lavet officielle retningslinjer for, hvor-
dan behandlingen af  mennesker med dobbeltdiagnose skal foregå. Det 
nærmeste, man kommer noget sådan, er i regeringens psykiatriaftale fra 
2003-2006, hvor det fremgår, at det er behandlingspsykiatrien, der har 
det behandlingsmæssige ansvar for mennesker med dobbeltdiagnose 
(Amtsrådsforeningen 2003). Et tilsvarende udsagn er ikke at finde i den 
nye psykiatriaftale fra 2007-2011, hvor fokus primært er på retspsykiatri 
og børne- og ungdomspsykiatri. I en nylig udkommet ’Vejledning for den 
lægelige behandling af  stofmisbrugere’ beskriver Sundhedsstyrelsen føl-
gende overordnede principper for behandlingen af  stofmisbrugere med 
psykisk sygdom: Patienter med kroniske psykoser, som er svært adfærds-
forstyrrede og har et omfattende kaotisk misbrug [svarende til KASAs 
målgruppe], skal behandles i psykiatrisk regi; det samme skal patienter 
med kroniske psykoser, rimelig tilpasset adfærd og stabiliseret/velbehand-
let stofmisbrug (Sundhedsstyrelsen 2008: 118). Derudover findes mere 
specifikke anbefalinger på dobbeltdiagnoseområdet kun i Narkotikarå-
dets anbefalinger fra 1999, og dels forskellige amtslige/regionale udspil. 

Narkotikarådet

Narkotikarådet udgav i 1999 en rapport med titlen ’Indsatsen for svært in-
tegrerbare psykisk syge stofmisbrugere’. Der er et stort sammenfald mel-
lem brugergruppen i KASA og gruppen ’de svært integrerbare psykisk 
syge stofmisbrugere’. Denne rapport indeholder en række anbefalinger til, 
hvordan indsatsen overfor denne gruppe bør udformes. Narkotikarådets 
anbefalinger er bredde og orienterer sig mod samfundet generelt og inde-
holder derfor også anbefalinger i forhold til bolig, forsørgelse, etablering 
af  væresteder og koordination mellem forskellige forvaltninger. Der er 
dog også en række anbefalinger, der går mere specifikt på behandlingen 
af  mennesker med en dobbeltdiagnose (1999a: 7-8, 36, 45):

Der er i Danmark (endnu) ikke lavet 
officielle retningslinjer for, hvordan 
behandlingen af mennesker med 
dobbeltdiagnose skal foregå
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•  At behandlingsansvaret for mennesker med dobbeltdiagnose er 
    placeret i behandlingspsykiatrien
•  At behandlingen udføres af  specialteams med dobbeltkompetence
•  Mulighed for at arbejde opsøgende
•  At teamet er tilknyttet en psykiatrisk afdeling, så der er mulighed
    for indlæggelser ved behov, og så der er kontinuitet i behandlings-
    tilgangen
•  At teamet ledes af  en overlæge, så teamet har mulighed for at
    varetage retspsykiatriske foranstaltninger (behandlingsdomme)

Derudover peger Narkotikarådet på følgende:

•  At misbrugsbehandlingssystemet har den tilstrækkelige lægelige
    og psykiatriske ekspertise, så der kan ske den fornødne diagnosticering    
    og henvisning
•  At specialteamet har ressourcer til at foretage supervision, hvor 
    behandlingen af  mennesker med dobbeltdiagnose af  en eller 
    anden grund ikke varetages af  teamet

Hovedstadens Sygehusfællesskab

Hovedstadens Sygehusfællesskab er et af  de få steder i landet, hvor man 
igennem en længere årrække har haft en egentlig psykiatrisk afdeling for 
dobbeltdiagnose – afdeling M på Sct. Hans Hospital ved Roskilde – og 
et tilknyttet ambulatorium – Specialambulatoriet på Øresundshospitalet 
ved Svanemølle Station i København. På trods af  dette tilbud har man 
også i H:S haft kapacitetsproblemer med hensyn til behandlingen af  pati-
enter med dobbeltdiagnose, og særligt Specialambulatoriet har haft prob-
lemer med ikke at kunne afslutte patienterne, da der ikke var mulighed 
for at henvise dem videre. Yderligere har man i H:S oplevet, at antallet 
af  patienter med dobbeltdiagnose var kraftigt stigende (H:S 2002: 51). 
Dette førte til, at man i H:S i november 2001 nedsatte en arbejdsgruppe, 
der skulle se på ’Behandlingen af  psykotiske patienter med misbrugs-
problemer i H:S’. I denne rapport fremkommer arbejdsgruppen med en 
række anbefalinger, som vil blive præsenteret nedenfor. Anbefalingerne 
tager dog i vid udstrækning udgangspunkt i det eksisterende behandlings-
tilbud (afdeling M og Specialambulatoriet) og fokuserer primært på en 
optimering af  disse tilbud. I disse peges der dog også på nogle mere ge-
nerelle anbefalinger for behandlingen (H:S 2002: 57-58):
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•  Den medikamentelle og øvrige behandling bør varetages af    
   samme instans for at sikre komplians og mindske koordinations- 
   og samarbejdsproblemer
•  Det ambulante tilbud skal opretholdes og opnormeres fra de nuværende  
   50 patienter
•  Der skal etableres et fælles visitationsteam med deltagelse fra 
    Specialambulatoriet/afdeling M, distriktspsykiatrien, social-
    psykiatrien og stofmisbrugsbehandlingen med henblik på at   
    kunne placere patienter mest hensigtsmæssigt. Teamet skal også
    udarbejde fælles visitationskriterier
•  Der skal etableres et opsøgende psykoseteam med dobbeltkompetencer
•  Der skal være mulighed for videre henvisning for ambulatoriets  
    patienter til distriktspsykiatrien og/eller misbrugsbehandlings-  
    systemet
•  Distriktspsykiatrien skal kunne administrere metadon
•  Der skal være fortsat mulighed for langtidsindlæggelser på afdeling M, 
    og der skal etableres mulighed for akut-indlæggelser – enten på 
    afdeling M eller på en af  de psykiatriske afdelinger i København

På trods af  at anbefalingerne bærer præg af  de specifikke institutionelle 
forhold i H:S, er der et stort sammenfald med Narkotikarådets anbefalin-
ger: Der skal være én behandlingsinstans med forankring i psykiatrien, 
behandlingsinstansen skal besidde kompetencer indenfor både misbrug 
og psykiatri, og der skal være opsøgende funktion tilknyttet tilbuddet.

Center for Rusmiddelforskning

I de to ovenstående gennemgange har udgangspunktet i vid udstrækning 
været psykiatrien. I dette afsnit vil jeg kort præsentere resultatet af  en 
undersøgelse om metadonbehandling udført af  Center for Rusmiddel-
forskning (Pedersen 2005a). Når den er relevant at medtage her, er det 
fordi, at en del af  undersøgelsespopulationen, der kommer fra misbrugs-
behandlingssystemet, havde meget svære psyko-sociale belastninger og 
nogle en decideret dobbeltdiagnose.

Formålet med undersøgelse var at finde ud af, hvorvidt en udvidet psyko-
social støtte i forbindelse med metadonbehandlingen havde en større be-
handlingsmæssig effekt end standardbehandling med metadon. I konklu-
sionen skriver forfatteren: ”Udvidet psykosocial indsats synes ikke at være 
bedre end standardindsatsen til at reducere stof- eller kriminalitets belast-

Den medikamentelle og øvrige be-
handling bør varetages af samme 
instans for at sikre komplians og 
mindske koordinations- og samar-
bejdsproblemer
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ningen..” ”Til gengæld synes den udvidede psykosociale indsats at være 
bedre til at reducere sociale konflikter og den psykiske belastning hos 
metadonbrugerne” (Pedersen 2005a: 106 – 107).

Den udvidede indsats i metadonprojekterne adskiller sig fra standardind-
satsen på nedenstående punkter. Disse punkter kan altså fungere som en 
form for anbefaling i forhold til, hvordan misbrugsbehandling for psyko-
sociale svært belastede brugere i metadonbehandling bør se ud.

•  Behandler-klient ratio er på én behandler til 6-10 klienter, mens  
    den i standardbehandlingen er på en behandler til 25-40 klienter
•  I den udvidede indsats anvender man støtte-kontaktperson funktion
    eller case management
•  Der er etableret enten et egentligt værested eller et mere begrænset 
    værestedslignende tilbud med personale, der gør brugernes adgang til
    behandlerne lettere
•  Der er generelt større tilgængelighed: Færre krav om egentlige aftale og 
    mulighed for samtale ved behov m.m. 
    (Pedersen 2005a: 91)

Disse anbefalinger er på et andet niveau end ovenstående og fokuserer 
på den konkrete organisering af  behandlingstilbudene snarere end på de 
mere overordnede principper. De kan som sådan anskues som værende 
supplerende anbefalinger til de to ovenfor gennemgåede anbefalinger.

13-eren i Ålborg

Inden jeg går videre til at præsentere de internationale anbefalinger, vil 
jeg også inddrage en anderledes type anbefalinger, der udspringer af  et 
værested-projekt i Ålborg. Når disse anbefalinger er relevante at medtage 
her, er det fordi den målgruppe, som man arbejder med i Ålborg, er 
meget tæt på KASAs målgruppe.  
Tine Ussing Bømler evaluerede i 1996 et væresteds-projekt – kaldet 
13’eren – for de dårligst fungerende psykisk syge stofmisbrugere i Ål-
borg. Hendes pointe er, at man ikke kan stille behandlingsmæssige krav 
til denne gruppe mennesker, fordi sådanne krav vil føre til udstødelse af  
netop denne gruppe; i stedet må man fokusere på omsorg, tillid og åben-
hed. Hun opremser følgende centrale succes- og udviklingskriterier for 
værestedet (1996: 41):
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•  At møde mennesket bag den psykiske lidelse og misbruget
•  At gøre brugernes livsstil og misbrug mere tåleligt
•  At brugerne har mulighed for at dele deres psykotiske verden med
    andre
•  At lade facaden falde
•  At etablere et tillidsforhold mellem brugere og medarbejdere
•  At forsøge at reagere på brugernes behov
•  At brugerne føler sig trygge i 13’eren [værestedet], og at de kan lide at
    komme der
•  At dække et behov for kontinuitet i brugernes tilværelse
•  At stille op, når brugerne har behov for det
•  At sikre at brugerne får en ordentlig behandling af  de etablerede 
   systemer
•  At øge brugernes kompetence i forhold til at begå sig i normal-
   samfundet
•  At få omgivelserne til at ændre holdning til brugerne
•  At omgivelserne accepterer brugergruppen med de karakteristika, som
   de nu engang har

Disse anbefalinger har et meget anderledes fokus end ovenstående mere 
officielle anbefalinger, og fokus i disse er på den sociale relation, snarere 
end på organisatoriske og bureaukratiske forhindringer. Listen er interes-
sant netop på grund af  dette anderledes fokus, men også fordi, Bømlers 
liste peger på, hvor små mål det egentlig er realistisk at arbejde med i 
forhold til gruppen af  dårligt fungerende psykisk syge stofmisbrugere.
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Sverige

I Sverige blev der i 2007 udgivet en rapport omkring behandlingen 
af  stofmisbrugere, som også inkluderer nogle generelle anbefalinger 
omkring behandlingen af  stofmisbrugere med en psykisk sygdom. De 
specifikke retningslinjer på dobbeltdiagnoseområdet er som følger:

•  Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt 
    ansvar för klienter och patienter med missbruk och beroende och
    samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom (samsjuklighet)
•  Om man misstänker att en klient med missbruks- och 
    beroendeproblem som söker inom socialtjänsten också har en
    psykisk störning eller sjukdom respektive somatisk sjukdom, ska  
    man omedelbart ta kontakt med hälso- och sjukvården för en   
    bedömning
•  För lämplig behandling av en klient eller patient med miss-
    bruks- eller beroendeproblem och samtidig psykisk störning 
    eller sjukdom är det viktigt att behandlingen för de båda problemen 
    sker samtidigt och i samordnade former efter den första akuta insatsen
•  Det finns ingen evidensbaserad specifik behandling för samsjuklighet. 
    Inget talar dock emot att använda de metoder som visat effekt vid
    behandling av missbruk och beroende respektive psykiatrisk störning 
    och sjukdom (Socialstyrelsen 2007: 187)

Disse retningslinjer er som nævnt meget generelle, men man genkender 
nogle af  de danske anbefalinger i dem, bl.a. at behandlingen foregår i ét 
regi, og at det er vigtigt, at man har udredningskompetencer i forhold 
til både psykisk sygdom og misbrug. Noget andet interessant ved disse 
retningslinjer er påpegningen af, at der ikke er evidens for specifikke be-
handlingsanbefalinger på dobbeltdiagnoseområdet.

Norge er i gang med at udarbejde retningslinjer for behandlingen af  
mennesker med dobbeltdiagnose.

USA

Som nævnt i indledningen har USA en noget længere tradition for un-
dersøgelser og forskning i området dobbeltdiagnoser. I den amerikanske 
litteratur er det derfor også muligt at finde en række forskellige anbefalin-
ger. 
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Nedenfor vil jeg kort præsentere de officielle amerikanske retningslinjer.
SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administra-
tion) udgav i 2002 en rapport om mennesker med dobbeltdiagnose, der 
inkluderer en række anbefalinger til behandling. Helt overordnet set er 
fokus i rapporten, at behandling af  mennesker med en dobbeltdiagnose 
skal være integreret. Nøgleelementer i denne integrerede behandling de-
finerer SAMHSA (2002: 62) som: 

•  Interventioner, der er tilpasset den enkelte bruger
•  Udgående/opsøgende funktion
•  Motivationsarbejde
•  Samtidige interventioner
•  Reduktion af  risiko
•  Tilpasset psykiatrisk behandling
•  Tilpasset misbrugsbehandling
•  Rådgivning
•  Sociale interventioner (dvs. interventioner rettet mod brugernes sociale
    problemer)
•  Tilstrækkelighed (dvs. at der ikke må være begrænsninger på hvor
    længe eller hvor meget behandling den enkelte bruger får tilbudt)
•  Et fokus på patienternes ’virkelige liv’ udover behandlingen
•  Et langsigtet perspektiv på både tilbagefald og det at komme sig 
    (recovery)
•  Kulturel sensitivitet og kompetence

Derudover anbefales det at bruge kognitiv adfærdsterapi i behandlingen 
(Ibid: 72).

Desværre forklares de enkelte punkter ikke udførligt i SAMHSAs rap-
port, så nogle af  punkterne kommer til at fremstå vage, f.eks. punktet 
sociale interventioner.

Storbritannien 

I 2002/3 udgav Department of  Health en ’Dual Diagnosis Good Prac-
tice Guide’. Denne guide har en lang række anbefalinger generelt på 
dobbeltdiagnoseområdet, bl.a. i forhold til organisering og uddannelse, 
men lister også en række specifikke punkter i forhold til den konkrete 
behandling (2002/3: 20-21):

73

3.4.7



•  Integreret behandling
•  Interventioner, der er tilpasset den enkelte bruger
•  Udgående/opsøgende funktion
•  Motivationsarbejde
•  Individuel rådgivning
•  Social støtte
•  Et langt tidsperspektiv

Der er et relativt stort sammenfald mellem de engelske og de amerikans-
ke retningslinjer, hvor integreret behandling, tilpasning til brugeren, det 
opsøgende arbejde og motivationsarbejdet, samt et langsigtet tidspers-
pektiv står centralt.

Diskussion

Det overordnede og gennemgående princip i ovenstående gennemgang 
af  anbefalinger er den integrerede behandling. Denne entydighed i an-
befalingerne kan godt undre lidt, i og med at dokumentationen for dens 
effekt er yderst begrænset (Departement of  Health 2002/3; Donald et al. 
2005; Barrowclough et al. 2001; Tylstrup & Johansen under udgivelse). 
I en række undersøgelser har man forsøgt at dokumentere, at integreret 
behandling er bedre end f.eks. sekventiel eller parallel behandling, men 
dette har man ikke entydigt kunne påpege (som også de svenske anbe-
falinger gjorde opmærksom på). Så indtil videre bygger anbefalingerne 
primært på klinisk erfaring. Man kan overveje, om den dominerende 
plads, som den integrerede behandling, har fået, skyldes at den synes 
umiddelbar logisk – et svar på, at den sekventielle eller parallelle behand-
ling ikke virkede; at brugeren med disse tiltag faldt mellem to stole.
Noget tilsvarende gør sig til dels gældende i forhold til den kognitive ad-
færdsterapi og motivationsinterview. Begge tilgange har dokumenteret 
effekt i forhold til både psykiske sygdomme og stofmisbrug (Barrow-
clough et al. 2001, Graham et al. 2005), men mangler endnu at blive 
dokumenteret i forhold til dobbeltdiagnoseområdet (Ibid, Tylstrup & Jo-
hansen under udgivelse).
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OPSUMMERING

Selv om der som nævnt på nuværende tidspunkt mangler videnskabelige 
undersøgelser, der med sikkerhed kan fastslå, hvilken form for behand-
ling, som er bedst egnet til at behandle mennesker med en dobbeltdiag-
nose, peger entydigheden i ovenstående anbefalinger på, at behandling 
af  dobbeltdiagnosticerede mennesker:

•  Skal foregå i ét regi (integreret behandling)
•  Der skal være diagnosticerings- og behandlingskompetence indenfor
    både psykiatri og misbrug
•  Behandlingen skal være tilpasset brugernes problemkompleks og
    funktionsniveau
•  Der skal være mulighed for at opsøge brugerne
•  Der skal være et langsigtet perspektiv
•  Behandlingsmålene vil være små

Derudover peges der på, at behandlingen med fordel kan inddrage til-
gange, hvor man systematisk arbejder med brugernes motivation og byg-
ger på kognitive metoder. Undersøgelser fra stofmisbrugsområdet peger 
på case management som en relevant tilgang til brugere med en høj grad 
af  psyko-sociale problemer.
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KORT OM ANTROPOLOGI

Som nævnt i indledningen er dette projekt et antropologisk funderet pro-
jekt. Antropologiens oprindelige undersøgelsesgenstand var fremmede 
folks kultur og levemåde. Den antropologiske metode var at rejse ud og 
bosætte sig blandt den gruppe mennesker, man ønskede at vide noget 
om og forsøge at leve så tæt som muligt på disse menneskers virkelighed. 
Denne metode kalder man i antropologien for deltagerobservation, fordi 
man på én gang forsøger at deltage i menneskers liv og samtidig obser-
vere disse mennesker og sig selv. Der er flere pointer ved denne metode. 
For det første får man adgang til menneskers praksis – dvs. alle de ting, 
som mennesker gør i hverdagen, men som de ikke nødvendigvis selv er 
bevidste om eller tillægger betydning, og derfor ikke fortæller om i et in-
terview. For det andet erfarer man som forsker selv nogle af  de vilkår, som 
de mennesker, man undersøger, lever med – man bruger altså sin egen 
erfaring som en del af  de data, man har til rådighed. Udover deltager-
observationen spiller interview og samtaler en stor rolle for den antro-
pologiske dataindsamling.
Tidligere undersøgte man som antropolog kulturen i fremmede lande, 
men de sidste snart 30 år har antropologer i stigende omfang vendt 
blikket mod eget samfund og lavet feltarbejde i egen kultur. Man har 
undersøgt kulturer på arbejdspladser, i behandlingssystemer, i socialfor-
valtninger m.m. men fastholdt de oprindelige antropologiske metoder til 
undersøgelsen af  disse kulturer.

Da man som antropolog i vid udstrækning bruger sig selv og sine egne 
erfaringer i dataindsamlingen, stiller antropologien store krav til en om-
hyggelig nedskrivning af  feltnoter – dvs. observationer, reaktioner og 
overvejelser – og til refleksion hos den enkelte forsker. Det er vigtigt som 
forsker at reflektere over, hvorfor man synes, at en specifik oplevelse var 
særlig vigtig, eller hvorfor man oplevede en konkret følelse i en konkret 
situation. Ved at præsentere (nogle af) disse overvejelser giver man som 
forsker andre muligheden for at vurdere, om ens materiale og analyser er 
gyldige (Malterud 2001).
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Som det fremgår af  ovenstående, er antropologien en fortolkende viden-
skab og en kvalitativ videnskab. Det er ikke en del af  den antropologiske 
tilgang at lave effektstudier, eller randomiserede undersøgelser. Hvad 
antropologien til gengæld kan, er at give os en indsigt i og forståelse for 
komplekse sociale situationer; f.eks. behandlingen af  mennesker med en 
dobbeltdiagnose. I forhold til mere naturvidenskabelige eller lægeviden-
skabelige tilgange minder antropologien mest om casestudier, hvor man 
på tilsvarende vis kan få en indsigt i alle de forhold, der kan være på spil i 
en given situation (Jansbøl & Johansen under udgivelse). Dvs. at antropo-
logien kan fortælle os noget om, hvad der sker, når behandlere følger de 
retningslinjer, som er opstillet på baggrund af  forskellige mere kvalitative 
undersøgelser. Den kan give os en forståelse for menneskers rationaler 
til at handle, som de gør, også når disse handlinger går imod almindelig 
sund fornuft eller behandleres retningslinjer (Rafting & Pisinger under 
udgivelse; Jöhncke 2008). 

Noget andet, som antropologien kan, er at give en række grundige og 
praksisnære beskrivelser af  kliniske situationer (Johansen et al. 2009). 
Dvs. at antropologien kan give klinikere og praktikere et andet blik på de 
situationer, hvor man møder brugeren eller patienten. Dette er et blik, 
der på den ene side kommer udefra, fra en ikke-kliniker eller en ikke-
behandler, men på den anden side har en god forståelse af  de vilkår, som 
det praktiske arbejde foregår under, fordi antropologen har deltaget i den 
samme virkelighed som klinikeren eller praktikeren. Det er et blik, der 
spejler dobbeltheden i den antropologiske metode, hvor man både ob-
serverer og deltager. Sådanne beskrivelser giver personalet en unik mu-
lighed for at reflektere over deres egen praksis, fordi man kan præsentere 
dem for genkendelige situationer i et nyt perspektiv.

Et sidste karakteristik ved antropologiske undersøgelser, som jeg vil nævne 
her, er, at de typisk er langvarige. Det tager tid at sætte sig ind i, hvordan 
det er at leve eller arbejde et givent sted. Nærværende undersøgelse har 
strukket sig over i alt tre år. Det har været et stort privilegium at have 
mulighed for for alvor at lære folk – både patienter og behandlere – at 
kende. Og særligt i forhold til en brugergruppe, som til dels er præget 
af  mistænksomhed overfor myndigheder og ind i mellem også konkret 
paranoia, har det været vigtigt at have tid til at lære hinanden at kende.
Som et eksempel på den antropologiske dataindsamling vil jeg afslutte 
denne indledende beskrivelse med et eksempel på, hvordan mine egne er-
faringer med at etablere et interview med en bruger, gav mig en forståelse 
af  nogle af  de vilkår, som personalet har i deres arbejde.

Hvad antropologien kan er at give 
os en indsigt i og forståelse for kom-
plekse sociale situationer; f.eks. 
behandlingen af mennesker med en 
dobbeltdiagnose
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Jeg havde gennem en længere periode registreret, hvordan personalet fortalte 
om, at det var svært at lave egentlig behandling med disse brugere, fordi der 
hele tiden dukkede noget akut op. Hvad de mente med dette, blev meget klart 
for mig, da jeg havde lavet en aftale med en bruger om et interview. Den 
dag, hvor vi havde aftalt at skulle tale sammen, var han natten før blevet 
smidt ud af det herberg, hvor han boede. Han var meget oprørt over dette, 
og brugte lang tid på at ringe og brokke sig, og derefter brugte han og hans 
case manager lang tid på at finde et andet sted, hvor han kunne overnatte, 
hvilket ikke lykkedes. Det endte med, at han blev tilbudt at sove på sofaen 
hos en af de andre brugere. Men så skulle han også følges med ham hjem og 
havde derfor ikke tid til at snakke med mig.

Næste dag kom han igen i KASA, men nu var der sket det, at han og den 
anden bruger var blevet uvenner over nogle tabletter, som de begge mente var 
deres, og han kunne derfor ikke overnatte der mere. Al tiden i KASA blev 
brugt på dels at diskutere med den anden bruger om hændelsesforløbet om 
natten og dels sammen med case manageren på at finde et sted at sove. Det 
lykkedes denne gang, men så blev han nødt til at tage af sted med det samme 
for at blive skrevet ind på dette herberg og sikre sig en plads. 

Næste gang han kom i KASA var han meget fuld, fordi der på det nye her-
berg var nogle gamle venner, som han havde drukket sammen med. 

På denne måde fortsatte det i nogle uger, og min interviewaftale blev hver 
gang udsat. Jeg tænker, at min fornemmelse af frustration må ligne perso-
nalets frustration, når de endnu en gang må aflyse den planlagte behand-
lingssamtale og bruge tiden på at udrede akutte problemer for brugeren, eller 
fordi brugeren er for påvirket til at deltage i en samtale. Jeg lærte i hvert fald 
tålmodighed og at prøve at fange brugerne, når de havde en stabil periode, 
hvilket ikke altid var lige nemt.

BAGGRUNDEN FOR FORSKNINGSPROJEKTET

Som nævnt blev KASA etableret i 2004, og etableringen blev faciliteret 
af  en bevilling fra psykiatripuljen. I ansøgningen til denne pulje inklu-
derede man midler til forskning i dobbeltdiagnose. Denne forskningsind-
sats var begrundet i en stor mangel på viden om mennesker med dob-
beltdiagnose og behandlingen af  dem. At valget faldt på en antropolog til 
at gennemføre projektet skyldtes, at KABS ledelse havde gode erfaringer 
med antropologer fra flere tidligere lejligheder. Samtidig mente man, at 
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det ville være brugbart at få undersøgt det sociale rum, som behand-
lingsstedet udgør, samt de kulturelle værdier som er tilknyttet behand-
lingsstedet.

Jeg blev ansat til at etablere og udføre forskningsprojektet 1. september 
2005, og projektet løb til august 2008. Der var fra ledelsens side et ønske 
om, at projektet blandt andet undersøgte ’case management’ – dvs. at en 
person har det koordinerende ansvar for behandlingstiltagene omkring 
en person (se kapitel 6) samt ’dobbeltkompetence’ – dvs. personalets 
kompetencer til at behandle både stofmisbrug og psykisk lidelse (se kapi-
tel 7 og 8). Derudover var der et ønske om at undersøge brugernes opfat-
telse af  behandlingen (se kapitel 9). Men bortset fra disse ønsker var der 
frie rammer for formuleringen af  forskningsprojektets emner og metoder. 
Efter en indledende, afsøgende fase på ca. tre måneder, formulerede jeg 
en forskningsplan, hvis overordnede mål, blev præsenteret i kapitel 1. 
Mere konkret dækkede forskningsplanen følgende områder: Brugernes 
oplevelse af  behandlingen, miljøet i behandlingstilbuddet, behandlingen, 
pårørende, case management, dobbeltkompetence/integreret behand-
ling, samt en gennemgang af  KASAs samlede tilbud set i relation til 
nationale og internationale anbefalinger. Forskningsplanen blev efter-
følgende godkendt af  lederne af  KASA, samt af  lederne i KABS. De 
forskellige punkter er blevet behandlet i en række artikler, som udgør de 
efterfølgende kapitler i denne antologi. 

PROJEKTETS KONKRETE METODER

Projektet har haft et dobbeltfokus på både brugere og personale i be-
handlingstilbuddet, som jeg har fulgt tæt i gennem det meste af  projek-
tets løbetid. I undersøgelsen har jeg benyttet en række antropologiske 
metoder. Jeg har lavet deltagerobservation forskellige steder i KASA: I 
cafeen, til behandlingskonferencer, til samarbejdsmøder, ved samtaler 
mellem bruger og case manager og mellem bruger og psykiater. Ved 
siden af  deltagerobservationen har jeg lavet interviews med både brugere 
og personale. Jeg har lavet 15 formelle interviews med brugerne, men 
haft løbende uformelle samtale med ca. 30. Jeg har gennemført i alt 20 
interviews med personalet, nogle to gange og andre en gang. Derudover 
har jeg lavet interviews med otte pårørende. Endeligt har jeg deltaget 
i og observeret en række mere uformelle samtaler i miljøet: Personalet 
imellem, brugerne indbyrdes, mellem brugere og personale. Alle obser-
vationer er blevet nedskrevet, mens de foregik eller snarest derefter, og 

Projektet har haft et dobbeltfokus 
på både brugere og personale i 
behandlingstilbuddet, som jeg har 
fulgt tæt i gennem det meste af 
projektets løbetid
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interviews er enten blevet optaget, eller jeg har nedskrevet omhyggelige 
noter undervejs. 

Som nævnt ovenfor er antropologiske undersøgelser ofte langvarige 
undersøgelser, og i forhold til en brugergruppe som den i KASA har 
dette været en stor fordel. Undersøgelsen har givet mulighed for at kom-
binere formelle interviews med observationer fra behandlingstilbuddets 
hverdag, med mere uformelle samtaler med brugerne og med observa-
tion af  samtaler mellem brugerne og mellem brugere og behandlere. En 
bruger gav f.eks. i et interview udtryk for, at han ikke hørte til i KASA, 
fordi han ikke var psykisk syg som de øvrige brugere. Dette interview 
blev perspektiveret med observationer af, at brugeren kom hver dag i 
behandlingstilbuddet (også de dage, hvor han egentlig havde fri), samt 
at han havde sin egen faste plads i cafeen og havde mange sociale kon-
takter med de øvrige brugere. Hans handlinger viste med andre ord et 
anderledes stærkt tilhørsforhold til behandlingstilbuddet og de andre bru-
gere, som han havde afvist i interviewet. Der er flere af  brugerne, som i 
de formelle interviews er meget positive omkring KASA, men som i de 
mere uformelle samtaler med de øvrige brugere diskuterer ting, som de 
ikke synes er godt: F.eks. kontrollen med deres substitutionsbehandling, 
og at de oplever, at den medicinske behandling af  deres psykiske lidelse 
sker med en slags indirekte tvang.

At kunne kombinere formelle interviews med deltagerobservationen, 
samt at studiet strækker sig over tid, er en styrke ved den antropologiske 
udforskning, ikke mindst når man har med mennesker at gøre, der ind 
imellem er psykotiske. Det er vigtigt, at al information fra disse brugere 
ikke stammer fra en psykotisk periode, hvor deres opfattelse af  virke-
ligheden er ændret. Omvendt så kan den psykotiske periode også gøre, at 
brugerne fortæller om relevante emner, som de normalt ikke bringer på 
bane; f.eks. om hvordan de oplever, at deres stemmer primært er positive 
og giver dem en mening med deres liv, og at de derfor i perioder kan søge 
denne oplevelse ved at snyde med deres anti-psykotiske medicin. Det har 
også givet mulighed for at følge brugernes behandling over lang tid. I 
forhold til personalet har det lange projekt givet mulighed for at få en 
rigtig god indsigt i deres arbejde og i arbejdets betingelser. 

På trods af  disse gode forhold, så er gruppen af  dobbeltdiagnostice-
rede også en udfordring at arbejde med i en kvalitativ tilgang (se også 
Bømler 1996). Der har været ting, der ikke lykkedes og muligheder for 
dataindsamling, som jeg ikke forfulgte. Der er brugere, som jeg ikke fik 
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interviewet; enten fordi de ikke ønskede det, eller fordi de, i de perioder 
hvor jeg havde mulighed for at lave interviews, var for dårlige. Der har 
været enkelte brugere, som jeg ikke følte mig tryg ved at sidde alene sam-
men med for at gennemføre et interview. Det er ikke alle interviewene 
med brugerne, der er blevet lige grundige – nogle blev præget af  bruge-
rens psykiske lidelse eller kaotiske livsstil. Og endelig har der været situ-
ationer, som jeg ikke har opsøgt. Jeg er ikke gået med brugerne udenfor, 
når de gik ud af  KASA for at ryge hash, og dermed har jeg selvfølgelig 
afskåret mig fra det fællesskab, som de etablerer udenfor institutionens 
rammer.

I forhold til personalet har der også været enkelte situationer, jeg ikke har 
deltaget i. Jeg har ikke deltaget i forskellige efteruddannelseskurser og 
personaledage, og jeg har ikke deltaget i personalets supervision. Dette 
fravalgte jeg for at give personalet mulighed for at have et frirum fra min 
observation og for at give dem et rum til også at kunne diskutere min 
tilstedeværelse.

Position

Dette projekt har været specielt ved, at jeg har været ansat i og skulle 
gennemføre forskning i den samme institution. Det har på den ene side 
haft den store fordel, at jeg har haft nem og uhindret adgang til at lave 
dataindsamlingen. Det har givet mulighed for at lave egentlig deltagerob-
servation. Ofte når man laver antropologiske undersøgelser i institution-
er, får man en meget observerende rolle, da der ikke rigtig er mulighed for 
at deltage, men i dette projekt har jeg haft mulighed for også ind imellem 
at deltage. Jeg har passet cafeen og haft mulighed for at give mit besyv 
med ved behandlingskonferencer og lignende. Jeg har også deltaget ak-
tivt, når KASA har holdt forskellige undervisningsseancer for personale 
andre steder fra. Den meget tætte relation til KASA har på den anden 
side også haft lidt mere krævende elementer – bl.a. har det været en ud-
fordring, at ens kolleger også var forskningsobjekter.

Jeg har i vid udstrækning haft mulighed for at indtage en position som 
forsker, både i forhold til personalegruppen og i forhold til brugerne. Per-
sonalet har lige siden behandlingstilbuddets start vidst, at der skulle an-
sættes en forsker, og at de på en eller anden måde ville blive en del af  et 
forskningsprojekt. En del af  brugerne har direkte sagt, at de synes, at det 
var en ekstra kvalitet ved behandlingstilbuddet, at man havde en forsker 
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ansat, og at de gerne ville bidrage til, at KASA og behandlingen blev 
kendt af  andre. 

Fordi jeg har haft den tætte relation til KASA undervejs i hele projektet, 
har det også været vigtigt for mig, at personale og brugere vidste, hvad 
jeg gik og lavede. Det ville have været for anstrengende for dem (og for 
mig) at have en passivt observerende antropolog siddende på sidelinjen i 
2½ år for først til slut at blive præsenteret for undersøgelsens indhold. Jeg 
har derfor undervejs i projektet præsenteret udkast til mine artikler for 
personalet og diskuteret deres indhold med dem. Dette har dels sikret, at 
personalet vidste, hvad det var jeg skrev om, men det har også givet mig 
en unik mulighed for at validere mine analyser undervejs med nogen, der 
for alvor kendte behandlingstilbuddet (Kvale 1997). Særligt i forhold til 
de mere kritiske punkter i nogle af  analyserne har det været vigtigt for det 
videre samarbejde at kunne diskutere indholdet i dem med personalet, 
før de blev publiceret. I forhold til patienterne har jeg løbende fortalt om, 
hvad jeg lavede og de enkelte artikler er blevet præsenteret på husmøder.

Endelig har det været vigtigt at have en hel klar aftale med KASA og hele 
organisationens (KABS) ledelse om, hvem der i den sidste ende havde 
retten til at publicere materialet. Vi har fra starten været enige om, at 
det var mig, der havde retten til mit eget materiale. Måske har denne 
imødekommenhed fra ledelsens side bundet i tidligere gode erfaringer 
med antropologer, men formentlig også i, at man mente at have en god 
historie at fortælle med behandlingen i KASA.

Etik

Projektet har ikke været anmeldt til de videnskabsetiske komiteer, da det 
som et humanistisk forksningsprojekt falder udenfor deres område. Pro-
jektet har dog fulgt principperne omkring informeret samtykke til både 
brugere og personale, hvor det er blevet understreget, at det har været 
frivilligt at deltage. Hver gang jeg har deltaget i en samtale, hvor en bru-
ger har deltaget, har jeg på forhånd sikret mig, at det var i orden med 
dem. De brugere, der har talt dårligt dansk, er blevet spurgt med tolk. 
Både brugere og personale er blevet anonymiseret og enkelte detaljer er 
blevet ændret, for at hverken brugere eller personale skal være genkende-
lige.
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DISKUSSION

Afslutningsvis vil jeg kort diskutere nogle af  de problemområder, jeg 
mener, at der ligger i et forskningsprojekt af  denne type, og hvordan jeg 
indenfor rammerne af  det eksisterende projekt har søgt at arbejde med 
disse.

’Kolonisering’

Når man fra ledelsens side har ønsket en tæt beskrivelse af  KASA, skyl-
des det også, at man mener, at det etablerede behandlingstilbud er rigtigt 
godt: Man vil gerne ’vise’ stedet frem for andre i feltet, være eksperter 
på behandlingen af  dobbeltdiagnose, samt fungerer som inspiration for 
andre, der skal arbejde med samme målgruppe. Der er med andre ord 
en interesse i at få institutionen fremstillet på en bestemt måde: Som en 
institution der leverer god behandling. Det er en implicit forventning til 
antropologen at dokumentere denne gode behandling. Det stiller krav 
til antropologen om at kunne fastholde sin forskningsmæssige integritet 
og også fremstille de kritiske forhold, som man må finde i en sådan tæt 
analyse af  et behandlingssted.

Samtidig med, at man som antropolog beskriver et felt, er man også med 
til at definere, hvordan feltet ser ud (Hastrup 2004). I dette tilfælde – 
behandling af  mennesker med en dobbeltdiagnose – hvor mængden af  
relevant litteratur er meget begrænset, er dette forhold ekstra tydeligt. 
Beskrivelserne og analyserne fra KASA kan derfor komme til at stå 
som en slags standard for denne type af  behandling, understøttet af  at 
beskrivelserne er foretaget af  en forsker. Der er for så vidt ikke noget 
nyt i, at antropologer bruges til at beskrive og dermed definere et felt. 
Det samme gjaldt også for antropologer i tidligere tiders kolonimagters 
tjeneste, hvor antropologer bidrog til den tekstuelle og aktuelle kolonise-
ring af  ukendte områder (Clifford 1988; Comaroff  & Comaroff  1992). 
De antropologiske beskrivelser åbnede ukendte områder for kolonimag-
terne. Man lærte befolkningerne, deres kultur og levevis at kende gen-
nem antropologiske beskrivelser, og man brugte disse beskrivelser til at 
etablere magtstrukturer, som man mente, var egnede til at kontrollere de 
respektive befolkningsgrupper. I en nyere variant af  koloniseringsprob-
lematikken er antropologer, der har arbejdet i sundhedssektoren, blevet 
kritiseret for, at deres antropologiske beskrivelser har gjort nye områder 
tilgængelige for klinisk kontrol (Taussig 1992; Santiago-Izarro 2001). 

Når man fra ledelsens side har øn-
sket en tæt beskrivelse af KASA, 
skyldes det også, at man mener, at 
det etablerede behandlingstilbud er 
rigtigt godt
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F.eks. er Arthur Kleinmans berømte depressionsstudier fra Kina (f.eks. 
Kleinman & Kleinman 1985) efterfølgende blevet brugt til at markeds-
føre anti-depressiv medicin mere effektivt. Ved at beskrive menneskers 
kultur er tidligere uformel, implicit viden blevet gjort formel og eksplicit. 
Antropologiske beskrivelser, der ofte er kendetegnet ved at være tæt på 
empirien, giver dermed en form for adgang til de pågældende felter. 

Mine beskrivelser og analyser kan tilsvarende være med til at definere, 
hvordan behandling af  mennesker med dobbeltdiagnoser skal se ud. De 
giver også en adgang til mindre dele af  brugernes univers, som personalet 
ikke har adgang til, fordi de ikke spørger til det; f.eks. om hvad brugerne 
ikke kan lide ved behandlingsstedet, eller hvordan brugerne oplevede den 
første kontakt til behandlingsstedet. Og beskrivelserne gør personalet op-
mærksom på dele af  deres praksisser, som tidligere har været ubevidste. 
Disse overvejelser stiller krav til mig som forsker om dels at præsentere 
et så sandfærdigt billede af  KASA og dets brugere som muligt, og om 
refleksion over, hvad det er for et billede, jeg er med til at bringe videre.

Identitet og markedsføring

Åbenheden over for en udforskning af  egne praksisser er med til at de-
finere en behandlingsinstitution som værende åben og progressiv. Dette 
træk er tydeligt inden for misbrugsområdet, hvor behandling og institu-
tioner har været præget af  holdninger og ideologier, frem for forskning 
(Winsløw 1984). Dette forhold bliver formentlig mere dominerende i 
fremtiden, hvor markedsgørelsen af  serviceydelser fortsat vil blive mere 
og mere dominerende, bl.a. som resultat af  kommunalreformen, samt 
med den opmærksomhed, der er på evidensbaseret behandling.

Antropologisk forskning er for mange et relativt nyt fænomen i hjem-
lige institutionelle sammenhænge. Man kunne næsten være fristet til at 
bruge ordet eksotisk. Mange har slet ikke kendskab til antropologi og de, 
som har, forbinder ofte antropologisk forskning med dets traditionelle 
udtryk: Feltarbejde i en landsby i et fremmed land. Den antropologiske 
forskning får dermed karakter af  ’et frisk pust’ i denne sammenhæng, der 
har været domineret af  lægelige og psykologisk forskning. Man har altså 
muligheden for yderligere at understrege det nytænkende ved at have 
en antropolog ansat. Da det for mange ikke virker så oplagt, giver det 
også organisationen mulighed for at skulle forklare, hvad denne forsker 
foretager sig.

...Disse overvejelser stiller krav til 
mig som forsker om dels at præ-
sentere et så sandfærdigt billede 
af KASA og dets brugere som mu-
ligt, og om refleksion over, hvad det 
er for et billede, jeg er med til at 
bringe videre
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I forbindelse med kommunalreformen skal KASA til at sælge behandling 
til kommunerne i det tidligere Københavns Amt og evt. andre kommuner. 
I den forbindelse overvejer de at udvide deres ydelser til også at omfatte 
undervisning om mennesker med dobbeltdiagnose, og man regner med 
at skulle bruge det materiale, jeg producerer om behandlingstilbuddet, til 
undervisningsmateriale. KASA har også et ønske om, at der i forbindelse 
med de enkelte artikler også gøres opmærksom på, at man kan kontakte 
dem med henblik på orientering om behandlingen af  mennesker med en 
dobbeltdiagnose.

Som forsker er det vigtigt, at man under disse forhold bibeholder kon-
trollen med forskningsprojektet, og at andre forhold – f.eks. ønsket om 
at bevare en god relation til kolleger og arbejdsgivere – ikke kommer til 
at bestemme forskningens indhold. At der er forskellige andre interesser 
i ens forskningsprojekt, er dog et kendt vilkår i megen forskning, og ofte 
søger man at løse dette problem ved at gøre opmærksom på, at sådan for-
holder det sig. For mit vedkommende sørger jeg for at gøre opmærksom 
på, at jeg både er ansat og forsker i den samme institution, så læserne af  
mine undersøgelser ved, hvordan rammerne for forskningen har været. 
Ligeledes har jeg sørget for at have en klar aftale med mine foresatte om, 
at det i sidste ende er mig, der har rettighederne til mine data og til at 
publicere, hvad jeg måtte have fundet ud af.

Mulighed for kritik?

Positionen som ansat i den organisation, der skal undersøges, rejser 
selvfølgelig et spørgsmål om, beskrivelserne og analyserne i nærværende 
antologi er kritiske nok. Jeg vil gerne stå ved, at beskrivelserne og analy-
serne i udgangspunktet er positive og loyale. Når dette er tilfældet, skyldes 
det dog i mindre grad min position som ansat, som det skyldes oplevelsen 
af, at både brugere og personale primært fortalte en positiv historie om 
KASA, behandlingen og deres [brugernes] liv efter de kom i behandling. 
Den gennemgående positive tone i antologien skyldes dermed primært, 
at det har været informanternes perspektiv, og da formålet med denne 
antologi har været praksisnære beskrivelser og analyser, har dette pers-
pektiv fået lov til at være gennemgående i teksten.
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OPSUMMERING

Som beskrevet i dette kapitel har projektet givet en mulighed for at un-
dersøge, hvad der sker i praksis i KASA, når personalet behandler men-
nesker med en dobbeltdiagnose. De følgende kapitler vil på baggrund af  
de indsamlede data analysere de centrale elementer af  denne behandling.
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INDLEDNING

Nærværende kapitel er en analyse og diskussion af  den rolle, som café-
funktionen spiller i KASA. I behandlingspsykiatrien har ideen om at bru-
ge de fysiske rammer og miljøet terapeutisk en lige så lang historie som de 
psykiatriske institutioner selv og kaldes nu miljøterapi (Bechgaard 1992). 
Litteraturen om denne miljøterapi er ofte psykologisk eller sygeplejefaglig 
funderet. Dette kapitel 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.

DE FYSISKE RAMMER OG DE FORMELLE REGLER

Da KASA startede i 2004 var det i helt nyistandsatte lokaler. Det er pla-
ceret på det gamle Nordvangsområde ved Glostrup hospital i et par af  de 
gamle embedsboliger. Der er tale om nogle et-etages gule murstensræk-
kehuse fra 1950’erne. Principperne bag ved nyindretningen var gennem-
sigtighed og tilgængelighed. Flertallet af  brugerne er meget glade for ste-
det 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 medicin-
udlevering. Caféen er et ca. 90 m2 stort, lyst lokale. I den ene ende er 
placeret et køkken. Centralt i rummet er et stort, regtangulært 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 påtegnet, og ved siden 
af  whiteboarden er placeret en række brochurer, der dels beskriver de 
forskellige aktiviteter i KASA og dels 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. Bru-

Principperne bag ved nyindretnin-
gen var gennemsigtighed og tilgæn-
gelighed. Flertallet af brugerne er 
meget glade for stedet og er stolte 
af, at der er så pænt og nyt og rent

93

5.1

CAFÉFUNKTIONEN I KASA

5

5.2



gerne opfatter huset som delt i disse to dele. Flere af  brugerne omta-
ler 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 case manager eller socialrådgiver, så foretrækker de 
et stille hjørne i caféen.

Man har i KASA bestræbt sig på at gøre antallet af  regler så få som mu-
lige. Dette for ikke at skulle håndhæve en masse regler og dermed skabe 
konflikter, og for at være så rummelige som muligt for at denne svært 
belastede målgruppe kan benytte stedet. En anden årsag er, at man gerne 
vil arbejde med et positivt forventningsbillede af  brugeren. Man går der-
for ud fra, at brugerne følger almindelige, uskrevne regler for adfærd. En 
lang liste med formelle regler, mener personalet, viser brugerne, at man 
forventer, at de opfører sig forkert.

Reglerne er: 1. Ingen vold eller trusler i KASA; 2. Ingen stofhandel eller 
udveksling af  penge i KASA; 3. 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 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 bru-
geren 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  
case manager i hjemmet, individuelle aktiviteter m.m. indtil det er ble-
vet vurderet, at brugeren kan komme tilbage til KASA. Når personalet i 
KASA har valgt ikke at acceptere stofindtag m.m. skyldes det, at KASA 
er et behandlingstilbud blandt andet rettet mod stofmisbruget og ikke 
’kun’ et værested.

I caféen håndteres den formelle håndhævelse af  disse regler, samt ud-
førslen af  egentlige behandlingsmæssige interventioner (f.eks. grænsesæt-
ninger 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 efter. Nogle perso-
nalemedlemmer synes, at caféen skal være et sted, hvor brugerne kan 
være i fred, andre opfatter det som et godt sted at øve social færdigheds-
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trænning. Alle er dog enige om, at caféen udgør et centralt rum at møde 
brugerne i 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 ’uden-
for’ er et tredje meget vigtigt rum ved KASA (ved siden af  ’vores’ og 
’jeres’). Udenfor er 100 % brugernes rum. Der gælder deres egne regler, 
og der er mulighed for stofhandel og stofmisbrug, 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 fæl-
lesskab, 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 velkom-
men, 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 op-
daget, 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 stofmisbrug, eller ikke interesse-
rer sig for stofmisbruget.
Der er nogle af  brugerne, der ikke ønsker at komme i caféen pga. mis-
brugsmiljøet. De oplever enten, at de ikke har noget fællesskab med den 
øvrige brugergruppe, eller de er bange for at blive fristet til et større mis-
brug, hvis de kommer i caféen.

Udenfor er 100 % brugernes rum. 
Der gælder deres egne regler, og 
der er mulighed for stofhandel og 
stofmisbrug, som udgør centrale 
dele af brugernes liv
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I en artikel om metadonbehandling i USA fra 1998 beskriver Hunt & 
Rosenbaum, hvordan brugerne trækker deres adfærd og kultur fra mis-
brugsmiljøet med sig ind i metadonklinikken, der derfor bliver præget af  
adfærdsmæssige problemer og personalets forsøg på at kontrollere disse 
(1998). I relation til KASA kan man påpege, at brugerne også til en vis 
grad trækker deres misbrugskultur med sig ind i KASA, og i hvert fald 
praktiserer den i relation til KASA (se også Asmussen & Kolind 2005). 
Det kan f.eks. være en bruger, som inden en samtale med sin case ma-
nager om et svært emne går udenfor og ryger en pibe hash og tager et par 
benzodiazepiner. Eller det kan være en bruger, som låner KASAs telefon 
for at kontakte sin sagsbehandler, og ender med at sidde og true vedkom-
mende, hvis brugeren 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 adfærd præget af  umid-
delbare krav om behovstilfredsstillelse og styret af  umiddelbare impulser, 
som kommer med ind i KASA.

Personalets håndtering af  disse forhold er styret af  på den ene side ønsket 
om at kunne rumme (og behandle) disse brugere og på den anden side 
de få formelle regler, som man har vedtaget, og som man søger at hånd-
hæve. Dvs. at brugeren, som misbruger inden en behandlingssamtale, 
deltager i samtalen så godt som muligt, og man inddrager den konkrete 
situation i samtalen og snakker om, hvorfor behovet til at misbruge duk-
ker op i denne situation, og hvordan man kan håndtere det i fremtiden. 
Er brugeren blevet så påvirket, at vedkommende ikke kan deltage i sam-
talen, 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 mellem brugerne så bliver disse 
ofte bremset af  personalet med en henvisning til, at det må man tale 
om udenfor. Eller de bliver søgt styret hen i mod en behandlingsmæssig 
pointe – at det f.eks. kan være svært at være samme med andre men-
nesker, hvis man er meget påvirket. Endelig reagerer personalet tit med at 
tage den konkrete bruger i enerum og snakke med vedkommende alene 
uden bidrag og opfordringer fra den øvrige brugergruppe. I håndtering-
en 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.
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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 samti-
dig 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 
opmærksomme 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 & Rosenbaum beskriver i artiklen nævnt ovenfor, hvordan brugernes 
fortolkning af  regler og kontrol var afhængige 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 il-
legitimt, men som fornuftige og hjælpende” (1998: 211, min oversættelse, 
parentes i original). 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

KASAs 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, fordi 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 stofmisbrug. 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 KASAs 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 case manager og få medicin. 
Nogle brugere kommer videre til andre og mere krævende former for 
behandling, så som grupper og samtale med psykolog. For andre udgør 
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café, medicin og samtaler med case manager behandlingstilbuddet i lang 
tid (måneder til år).
For KASAs personale tjener caféen flere formål: Det er et sted, hvor bru-
gerne 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 den er 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 de første mange måned-
er han var i KASA, altid sad på den samme stol i den ene ende af  rum-
met. Efterhånden begyndte han at føle sig hjemme dér, i den stol, føle 
sig tryg ved stedet. Den kontakt eller relation, som han fra sin stol fik i 
caféen med personalet, gjorde, at han nu deltager i motion, madlavning 
og aftenåben. 
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 sym-
bolsk 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 planlæg-
ning af  stofmisbrugsbehandling (2005a: 170-172). En central anbefaling 
er, at der skal være et værested i sammenhæng med metadonudleverin-
gen. Det primære formål med dette er, at et værested giver brugerne en 
adgang til personalet. Særligt for de dårligst fungerende brugere er denne 
uformelle og spontane kontakt mere brugbar end planlagte samtaler (se 
også Asmussen & Kolind 2005). Brugerne i KASA er generelt lige så 
dårlige eller dårligere, som de dårligst fungerende brugere i metadonpro-
jektet (se evt. kapitel 3 for en kort diskussion af  sammenligningen af  disse 
grupper), 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 
caféansvarlig tilstede, som brugerne kan kontakte. Og meget af  perso-

Flere af brugerne etablerer først en 
fortrolighed og en plads i caféen for 
derefter at starte på et mere struk-
tureret behandlingsforløb
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nalet 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 at planlægge 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  KASAs andre behandlingstilbud, eller have glæde 
af  behandlingsmiljøet i caféen. Det er således grund til afslutning af  be-
handlingsforløbet i KASA, hvis man kun bruger caféen, og kun bruger 
den som et værested. Caféen er derfor heller ikke som et behandlingsfrit 
rum eller et helle fra hverdagen (Grytnes 2004: 157), men er en del af  
behandlingstilbudet.
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 del-
tage i de mere strukturerede behandlingstilbud (grupper, samtaler m.m.). 
For at kunne give disse brugere behandling udover det medicinske og 
begrænsede samtaler med vedkommendes case manager må miljøet i ca-
féen kunne leve op til at være behandling.

Når man spørger brugerne om behandlingen, de modtager i KASA, så er 
det de forskellige slags medicinske behandling, evt. deltagelse i grupperne 
og samtaleforløb, som de nævner. De tænker ikke miljøet som en del af  
behandlingen, men snarere som en del af  stedet. For dem er formålet 
med at komme i KASA 2-delt; det er dels et rart sted at være, og dels 
et sted 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 perso-
nalet 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 
ham hjem med en besked om, at han gerne må komme igen næste dag, 
men ikke hvis han er så påvirket; så vil han blive sendt hjem igen. 
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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  behandlingstilbud-
dene i KASA. Dermed opstår der en situation, hvor miljøet kommer til 
at bære en meget stor del af  behandlingen. For at dette med en behand-
lingsmæssig logik kan lade sig gøre, kræver det, at behandlingsmålene 
er formuleret på en 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 om ugen 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 bru-
geren derefter rejser sig og ønsker noget mere behandling (se også Bøm-
ler 1996). 

Disse behandlingsmål er meget langt fra mål om stoffrihed og fra mål 
om en velbehandlet psykiatrisk lidelse. Det er til gengæld mål, som gi-
ver 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 stofmis-
brugere enten er uvillige til eller ude af  stand til at opgive brugen af  
narkotika” (Narkotikarådet 1999b: 7). Som nævnt tidligere er det den be-
handlingstilgang, man principielt har i KASA og, som de korte eksempler 
viser, også i vid udstrækning anvender i praksis.

I forbindelse med etableringen af  et værested for en tilsvarende bruger-
gruppe i Ålborg rejser evaluator Tina Ussing Bømler spørgsmålet, om 
denne brugergruppe egentlig har brug for behandling eller primært et 
sted at være (1996). 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 grup-
pe. Dette skisma har man i KASA løst ved at arbejde med individuelle, 
fleksible og – i forhold til nogle brugere – meget små behandlingsmål, 
samt at placere den indledende behandling i caféens åbne rum.
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Behandlingsideologien og den praktiske udformning af  behand-
lingsmålene 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 be-
handlingsmæssige effekt rummer dermed en potentiel tilskyndelse til at 
lade brugerne være, som er problematisk udfra KASAs ide om at ville 
behandle og forandre. Denne type af  behandling kræver derfor en tæt 
opfølgning, hvis den skal fastholdes som behandling, snarere end som 
rare rammer for et værested.

Spørgsmålet om behandling i caféen rejser også et spørgsmål om, hvor-
vidt behandling kan foregå uden, at den behandlede mener at blive be-
handlet. Når brugerne ikke opfatter caféen i KASA som behandling, er 
det det så? I en beskrivelse af  væresteder for stofmisbruger karakteriserer 
Grytnes personalets behandlingslogik som ’hygge med hensigt’ (2004). I 
denne analyse er der et tilsvarende skel mellem på den ene side perso-
nalets 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 personalet 
primære ønske om at ville noget mere. I denne forståelse kan ’hygge med 
hensigt’ udbredes til også at gælde for KASAs behandling i caféen. Pro-
blemstillingen får dog i relation til KASA en ekstra stramning, fordi 
KASA er et behandlingssted og ikke et værested.

Endelig så peger diskussionen af  caféen på den udfordring, at hvis man 
skal have et miljø, der kan rumme de dårligste psykisk syge stofmisbru-
gere, så er det samtidig et miljø, hvor stofmisbrug og stofhandel vil være 
tilstede. Dette er igen et forhold, der kan rummes inden for tankerne om 
skadesreduktion, men dårligt rummes inden for andre behandlingsmæs-
sige ideologier.
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KONKLUSION

Som ovenstående analyse og diskussion har vist, så kommer caféfunk-
tionen til at spille en central rolle i behandlingen af  de dårligste psykisk 
syge stofmisbrugere. 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 skadesreduktions-
tanken. Sætter man sig større mål, eller arbejder med ideer om stoffrihed, 
så er 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. 
KASAs café viser, at det er muligt at lave en caféfunktion for denne meget 
dårlige gruppe, som er så rummeligt, at disse brugere kan komme og 
være, og hvor samtidigt et mindste mål 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 stofmisbrugere.
 

Caféen giver et rum, hvor man kan 
vise accept, tillid, anerkendelse, og 
hvor man kan have kontinuerlig kon-
takt med disse brugere 
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INDLEDNING

Et af  de centrale problemer i arbejdet med mennesker med dobbeltdi-
agnose er at fastholde disse mennesker i behandlingen (Narkotikarådet 
1999a, Bømler 1996, Jessen-Petersen 1994). Enten opsøger og bruger 
disse mennesker ikke den tilbudte behandling, eller også betyder deres 
adfærd at de bliver udelukket fra behandlingstilbudene.

I KASA har man valgt at organisere arbejdet efter principperne om case 
management og bruge denne tilgang til at fastholde brugerne i behand-
lingen. Case mangement er et organiseringsprincip, hvor en person (case 
manageren) har til opgave at afdække, hvilke behandlingsbehov en bru-
ger eller patient har og efterfølgende sørge for, at behovene bliver dækket 
(Moxley 1989). Case manageren behøver ikke selv at sørge for al behand-
ling, men det er vedkommendes opgave at identificere og koordinere 
de forskellige behandlingstiltag. Dette kapitel vil præsentere de centrale 
karakteristika ved case management, som det praktiseres i KASA, samt 
diskutere muligheder og problemer ved at anvende denne tilgang. Inden 
denne præsentation vil jeg kort præsentere en af  KASAs brugere – Jens 
– for at illustrere, hvilket behandlingsbehov brugerne i KASA typisk har.

JENS

Jens er en mand i midten af 40’erne. Han bliver henvist fra et misbrugsbe-
handlingssted, fordi han har det psykisk dårligt. Han er hjemløs, bor lidt 
rundt omkring – hos venner, familie og på et herberg. Jens har i perioder 
tidligere i sit liv boet sammen med en kæreste. Han har været misbrugende 
af heroin siden sin ungdom, senere er andre stoffer og alkohol kommet til. 
Han har været i metadonbehandling i en del år.

Da han starter med at komme i KASA, er han fysisk dårlig. Han drikker en 
del øl og kaster blod op. Han er meget tynd. Psykisk er han voldsom præget 
af social angst og hører stemmer. Han har ingen diagnose. Misbrugsmæs-

Enten opsøger og bruger disse 
mennesker ikke den tilbudte be-
handling, eller også betyder deres 
adfærd at de bliver udelukket fra 
behandlingstilbudene
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sigt får han metadon og nogle benzodiazepiner fra egen læge. Han drikker 
ca. 10 øl om dagen. Socialt har han pension, men er i øjeblikket boligløs.

I KASA bliver han somatisk udredt, dvs. man undersøger hans fysiske til-
stand, og om han har nogle fysiske lidelser. Han bliver sat i behandling for 
det blodige opkast og henvist til videre udredning. Efter et par måneders mo-
tivation, hvor man har snakket med ham om alkoholens skadevirkninger 
m.m., starter han på antabus behandling, som han stadig følger flere år 
senere.
Han får konstateret hepatitis C og bliver henvist til videre behandling i 
hospitalsregi, som han prøver at passe med støtte fra sin case manager. Han 
kommer i gang med en omfattende tandbehandling.
Psykisk bliver han sat i behandling med en lille dosis antipsykotisk medicin 
og har samtaler med sin case manager omkring symptomer og behandling. 
Den sociale angst bliver der også brugt meget tid på at tale om. Han formår 
efter en periode at komme i cafefunktionen i behandlingstilbudet, har også 
en god relation med de øvrige behandlere på stedet og deltager i gruppebe-
handling. Han har dog fortsat en sporadisk kontakt med de øvrige brugere.
Case manageren involverer kommunen i at skaffe ham en lejlighed, hvilket 
lykkes i løbet af en måneds tid.

Da Jens flytter i egen lejlighed – hvilket han er glad for – bliver hans stem-
mer værre. Han har svært ved at være alene og svært ved at undvære alko-
holen. I løbet af et par måneder supplerer han sin udleverede metadon med 
samme mængde illegal metadon og en mængde illegale benzodiazepiner. 
Han beskriver selv, at han har brug for det, når stemmerne er der. Samtidig 
hjælper det ham til at undvære alkoholen. Misbruget finansierer han ved 
tyveri. Misbruget belaster hans kontakt med forældrene og øvrige pårørende.

Som ved alle andre brugere er der noget, som er generelt, og noget der 
er unikt ved Jens. Hans sociale situation er nok bedre end de fleste and-
re brugere i KASA. Han får noget hjælp af  sine forældre og ser andre 
pårørende. Hvad, der er meget typisk ved Jens’ situation, er dels mæng-
den af  problemer, som han skal have hjælp til, samt den måde som prob-
lemerne er vævet sammen på. Da hans boligsituation bliver løst til hans 
tilfredshed, eskalerer hans psykiske symptomer, hvilket skubber til hans 
misbrug. Og da hans alkohol forbrug bliver begrænset, eskalerer hans 
øvrige sidemisbrug. Det øgede misbrug skaber øget kriminalitet og belas-
ter hans sociale liv.
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Jens’ eksempel viser for det første den kendte pointe, at der i det behand-
lingsmæssige arbejde med dobbeltdiagnoser er behov for at tænke meget 
bredt. Der er ikke kun tale om et misbrugsproblem og et psykiatrisk prob-
lem, men om mange forskellige problemstillinger, der er knyttet tæt sam-
men, og som kan være svære at overskue for både bruger og personale 
(Vendsborg 2003). Den viser også, at der tit er forhold, der gør det svært 
at få hjælp – i Jens’ tilfælde den sociale angst. Hos andre kan det være en 
dyb mistro til et system, der har givet dem mange afvisninger. For disse 
mennesker kan det være essentielt kun at have én person at forholde sig 
til og skulle etablere en relation til. 

Begge disse forhold – kompleksiteten i problemerne og forhindringer 
for at søge hjælp – peger på, at case management som metode er en 
god tilgang til det behandlingsmæssige arbejde af  mennesker med en 
dobbeltdiagnose (se også Mueser et al. 2003, Vendsborg et al. 2002). Et 
centralt element ved case management er netop koordineringen af  for-
skellige behandlingsmæssige tiltag og deres indbyrdes rækkefølge, samt 
den individuelle udformning af  behandlingstilbudet. Brugerens indivi-
duelle problemstillinger, og deres interne forbundethed og kompleksitet, 
bliver afdækket af  case manageren, og nøglepersoner fra det tværfaglige 
team, typisk psykiater og social rådgiver. Case manageren fortæller om 
den enkelte bruger på den ugentlige tværfaglige behandlingskonference, 
hvor problemer og løsninger yderligere bliver vendt. Derefter har case 
manager ansvaret for, at behandlingen bliver igangsat. Med denne or-
ganisering har brugeren i udgangspunktet kun denne ene person – case 
manageren – at skulle forholde sig til. De meget komplekse problemstil-
linger peger dog også på, at det er nødvendigt med et tværfagligt team 
rundt om de enkelte case managere.

RELATIONEN TIL BRUGERNE

Case management synes derfor som generelt princip at være en god 
tilgang i arbejdet med mennesker med en dobbeltdiagnose. Tilgangen 
får dog i KASA en række mere specifikke karakteristika, som har kon-
sekvenser for det behandlingsmæssige arbejde. Helt overordnet synes 
case mangement-organiseringen på mange punkter at facilitere en meget 
tæt relation mellem case manager og bruger. Disse punkter vil blive 
gennemgået nedenfor, og konsekvenserne af  den tætte relation vil blive 
diskuteret i det efterfølgende afsnit.

De meget komplekse problem-
stillinger peger dog også på, at det 
er nødvendigt med et tværfagligt 
team rundt om de enkelte case 
managere
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Bruger – behandler ratio

Case management i KASA bærer præg af  den meget lave bruger – be-
handler ratio: Hver case manager har fem brugere, som de er primært 
ansvarlige for, samt fem brugere, hvor de er sekundær case manager, 
dvs. hvor de træder ind, hvis den primære case manager er fraværende. 
Denne ratio er lav både i forhold til de generelle anbefalinger for mis-
brugsbehandling (Pedersen 2005a) og i forhold til anbefalinger inden for 
behandlingen af  dobbeltdiagnosticerede brugere, hvor man anbefaler ca. 
10 primære brugere pr. case manager (Mueser et al. 2003). Denne lave 
ratio betyder, at case manageren har en meget tæt og omfattende kontakt 
med sine brugere – og også en relativ tæt kontrol med brugernes gøren 
og laden gennem en kontinuerlig monitorering af  brugerens gøremål, 
adfærd og psykiske tilstand.

Fordi brugerne har mange og komplekse problemstillinger, kommer den 
sekundære case manager dog typisk til at spille en meget begrænset rolle. 
Hver case manager har nemlig rigeligt at gøre med arbejdet med de fem 
primære brugere. Så dels opsøger case managerne sjældent egentlige op-
gaver på de brugere, hvor de er sekundær ansvarlige, dels bruger den en-
kelte case manager sjældent tid på at sætte den sekundære case manager 
ind i behandlingsarbejdet.

Erfaring fra psykiatrien

Et andet forhold, der er med til at præge den konkrete udformning af  
case management princippet, er, at næsten alt personale tidligere har ar-
bejdet i psykiatrien. De har derfor et tæt kendskab til kontaktpersonfunk-
tionen derfra, som de har taget med sig over i KASA, og som er med til at 
forme case management funktionen i praksis. Det betyder, at der er tale 
om klinisk case management, hvor case manageren udover at organisere 
behandlingen også er den direkte behandler. Dermed får vedkommende 
flere kontaktpunkter til brugerne.

At den tidligere erfaring er hentet fra psykiatrien har også betydet, at 
arbejdet som case manager ikke fuldt ud understøttes af  teorierne og 
metoderne fra case management (se f.eks. Moxley 1989), men snarere 
af  teorier og metoder hentet fra psykiatrien og psykologien (f.eks. om 
udviklende fortrolighed (Crawford 1994), overføring og containing (Ibid, 
Belin 1999)). Det betyder, at forholdet mellem bruger og behandler ikke 
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kun er et praktisk arrangement, der fokuserer på organiseringen og ud-
førslen af  konkrete arbejdsopgaver, og som var den oprindelige intention 
bag case management, men også inddrager en intim, følelsesmæssig re-
lation mellem bruger og behandler, hvor selve relationen bliver opfattet 
som terapeutisk.

Kontrol, motivation og fastholdelse

Mange af  brugerne i KASA er meget socialt og kriminelt belastede. Et 
sted mellem 20 og 25 % af  brugerne har en dom til psykiatrisk behand-
ling; de fleste af  disse for personfarlig kriminalitet. Nogle af  brugerne er 
farlige, de er tit konfronterende, udadreagerende og impulsstyrede, de 
er alle sammen udstødt af  almindelige sociale miljøer. For flere af  dem 
gælder, at kan de ikke komme i KASA vil deres primære behandlings-
kontakt være ambulant kontakt med lukkede psykiatriske afdelinger eller 
egentlige indlæggelser samme sted. Alt dette betyder, at personalet bru-
ger mange ressourcer på at skabe en meget tæt relation med brugerne. 
Denne relation, mener man, kan kontrollere brugernes udadreagerende 
adfærd, som ellers har præget meget af  kontakten mellem bruger og sys-
tem.

Et andet aspekt ved relationen er, at den er personalets primære måde at 
trække brugerne ind i behandlingen for slet ikke at tale om at holde dem 
der. Mange af  brugerne er meget ambivalente omkring den medicinske 
behandling, de modtager, og derfor må relationen til brugerne bære mo-
tivationen og fastholdelsen i den medicinske behandling.

Kaos og brandslukning

Disse brugere er karakteriseret af  kaos. Det er kendetegnende for dem, at 
de kontinuerligt eller gentagende gange er i krise. Der er sjældent tale om 
lineære fremadskridende behandlingsforløb. For nogle brugere er der tale 
om mere cirkulære processer gennem perioder med mindre eller mere 
kaos; hos andre brugere finder man mere fremadskridende forløb, der 
dog typisk også vil være karakteriseret af  gentagende tilbagefald til mis-
brug og forværring af  den psykiske tilstand. Det gør, at case manageren 
ofte er engageret i løsningen af  akutte problemer – kaldet brandslukning 
i den lokale terminologi – og at der derfor går meget tid fra de mere 
langsigtede opgaver. Man kan anskue krise som en mulighed for at ar-

Nogle af brugerne er farlige, de 
er tit konfronterende, udadreage-
rende og impulsstyrede, de er alle 
sammen udstødt af almindelige so-
ciale miljøer
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bejde med behandling, idet brugerne vil have brug for hjælp (Mueser et 
al. 2003: 101). I så fald har personalet mange muligheder – hvis de altså 
har tid til det for krisestyringen. En case manager sagde engang om sine 
brugere: ”Hvis de så bare var indlagte, så kunne de ikke gå ud og lave nye 
ulykker, som jeg skal bruge tid til at tage mig af.” 

De kriser eller problemer, som disse brugere typisk skaber eller pådrager 
sig, er: Vold mod andre; øget skadende misbrug; skænderier med venner; 
øget gæld der skal finansieres ved kriminalitet; fysiske skader pådraget i 
påvirket tilstand – fald på trapper, fald foran tog, fald på knallert, vold fra 
andre; og fysiske skader fra misbruget – blodpropper i benene, knækkede 
kanyler i lysken, betændelse på hjerteklapperne, sår og infektioner, hiv og 
leverbetændelse.

Integreret behandling

Princippet om integreret behandling bliver fulgt i KASA. Her kan bru-
gerne modtage psykiatrisk behandling og behandling for misbrug. Der-
udover er der i KASA ansat en fuldtidspsykolog og en fuldtidssocialråd-
giver. Socialrådgiveren hjælper med afklaring af  sociale spørgsmål, men 
udfører også en del opgaver, som normalt varetages af  kommunen – f.eks. 
udfyldelse af  diverse papirer i forbindelse med pensionsansøgninger, for-
skellige særbevillinger fra kommunen m.m.
Det betyder, at en del af  den behandling, som case manageren skal koor-
dinere, faktisk kan varetages i institutionen. Den eksterne behandling 
er ofte hospitalsbehandling. Derudover er der en del eksternt arbejde i 
forbindelse med udslusningsprocessen, hvor man søger at etablere et net-
værk rundt om brugeren, der kan overtage behandlingen, når brugerens 
behandlingsforløb i KASA er slut. 
At en stor del af  behandlingen kan varetages i institutionen, er yderligere 
en forklaring på, at brugerne knyttes tæt til KASA som behandlingssted 
og til deres case manager.

Afvisning og advokerende funktion

Brugerne i KASA er velkendte i det øvrige behandlingssystem, inden de 
kommer i KASA. Dermed ligner de andre dobbeltdiagnose brugere, som 
er beskrevet i litteraturen (f.eks. Vendsborg 2003, Mueser et al. 2003). 
Erfaringen fra KASA er dog, at disse andre behandlingsinstitutioner er 
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mere end villige til at give slip på brugerne. Case managerens opgave 
kommer derfor til at strække sig ind i områder, som normalt bliver løftet 
af  andre – ofte kommunen og socialpsykiatrien.
Det kan være hjemmehjælpen, som stopper med at komme og gøre rent, 
og hvor case manageren overtager en del af  denne opgave og simpelthen 
tager hjem og hjælper med at holde lejligheden beboelig. Det kan være 
den kommunale støtte-kontaktperson, som opgiver den primære opsø-
gende funktion overfor en bruger, og i stedet lader denne overgå til case 
manageren.
I de fleste tilfælde ligger der nogle konkrete overvejelser bag denne glid-
ning af  servicefunktioner – at støtte-kontaktpersonen vurderer, at bru-
geren har svært ved to tætte relationer, eller at hjemmehjælpen konkret er 
bange for at komme og gøre rent i brugerens hjem. Men det ændrer ikke 
ved den generelle tendens til, at behandlingsansvarlige mennesker rundt 
omkring de enkelte brugere opgiver kontakten og initiativet i forhold til 
den enkelte bruger. Det koordinerede arbejde for case manageren får 
dermed ofte også en advokerende dimension – i en opdyrkning og fast-
holdelse af  berettigede tilbud til brugerne. 

Opsamling

Alle disse punkter viser, hvordan den tætte relation til brugerne står helt 
centralt i case management arbejdet i KASA. Den tætte relation bliver 
den primære forudsætning for, at arbejdet med disse brugere kan lade sig 
gøre.

ANDRE KONSEKVENSER AF CASE MANAGEMENT 
OG RELATIONSARBEJDET

Ud over at case management faciliterer den beskrevne, tætte relation, har 
denne måde at organisere behandlingsarbejdet på også en række andre 
effekter, som kommer til at præge behandlingsarbejdet. Disse andre ef-
fekter vil blive diskuteret i de efterfølgende afsnit.
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Når det bliver skamfuldt ikke at følge behandlingen

Som nævnt er en del af  case management arbejdet i KASA inspireret af  
kontaktpersonstilgangen og relationsarbejdet fra psykiatrien. Der arbej-
der man med den tilgang, at relationen skal være personlig. Case mana-
geren får derfor også supervision i forhold til at kunne etablere denne 
relation og arbejde konstruktivt med den. Et dobbeltblik på både perso-
nale og bruger, som der har været i dette projekt, peger dog på, at rela-
tionen også bliver personlig for brugeren, og at behandlingsarbejdet kan 
vanskeliggøres af  brugerens reaktioner på relationen og case manageren. 

Mikkel, der led af skizofreni, havde været tilknyttet KASA længe. Han havde 
en tæt relation til sin case manager, som han var meget glad for. Relationen 
havde, ifølge ham selv, betydet, at han havde haft mod til at flytte i egen 
lejlighed, fordi case manageren havde kunnet hjælpe ham med det praktiske 
og med at tale om hans bekymringer ved at skulle bo alene. 
På et tidspunkt i sit behandlingsforløb begyndte Mikkel relativt hurtigt at 
få det dårligere. Han ringede tit og sagde, at han ikke kom i dag, fordi han 
havde sovet dårligt om natten, han var mere påvirket, når han kom, han 
virkede også mere psykotisk – sad og mumlede for sig selv og havde svært 
ved at bevare kontakten med andre. Hans case manager snakkede meget 
med ham om, hvorfor han havde fået det dårligere og spurgte blandt andet, 
om han tog sin antipsykotiske medicin, hvilket han dog fastholdt, at han 
gjorde. En dag fortalte han pludseligt om en lang række vrangforestillinger, 
som plagede ham og bad om hjælp til at få løst de problemer, han mente at 
have. Det blev aftalt med ham, at han skulle indlægges på psykiatrisk afde-
ling, og på vej over til indlæggelsen fortalte han et andet personalemedlem 
fra KASA, at han gennem længere tid ikke havde taget sin medicin, fordi 
han ikke mente at have brug for den. Men han mente, at hans case mana-
ger ville blive meget skuffet over, at han var holdt op med at tage medicinen, 
og derfor havde han ikke fortalt det til hende.

I behandlingsarbejde, hvor den personlige relation mellem case mana-
ger og bruger/patient står centralt, har man traditionelt været meget 
opmærksom på, hvad denne relation betyder for personalet, og hvordan 
de har brug for mulighed for at reflektere over og tale om relationen 
(se f.eks. Thorgaard & Valbak 1995). Eksemplet viser, at også brugerne 
bliver påvirket af  den personlige relation, og at den har konsekvenser for 
deres behandling.
 

Et dobbeltblik på både personale og 
bruger, som der har været i dette 
projekt, peger dog på, at relationen 
også bliver personlig for brugeren, 
og at behandlingsarbejdet kan van-
skeliggøres af brugerens reaktioner 
på relationen og case manageren
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Når relationen er optaget

Et andet forhold ved den tætte relation, som har mere praktisk betyd-
ning for brugerne, bliver tydeligt, når brugerne er indlagt på psykiatriske 
afdelinger. 

Otto var blevet indlagt efter, at han gennem noget tid var blevet tiltagende 
mere psykotisk og kaotisk. Mens han var indlagt, prøvede personalet på den 
psykiatriske afdeling at lave forskellige aftaler med ham i forhold til hans ad-
færd på afdelingen og i forhold til hans behandling. Han blev dog ved med 
at henvise til, at han ikke havde lyst til at snakke med dem, og at han helst 
kun ville lave aftaler med sin case manager på KASA, for ham kendte han 
så godt. Case manageren deltog et par gange i behandlingskonferencerne 
på afdelingen, mens brugeren var indlagt, hvilket bekræftede brugeren i, at 
det var nok, at han lavede aftaler med sin case manager og ikke behøvede at 
forholde sig til personalet på den psykiatriske afdeling. Efter et par uger blev 
han udskrevet med henvisning til, at man ikke havde kunnet etablere nogen 
behandlingsalliance med ham på den psykiatriske afdeling, og at brugeren 
ikke var interesseret i den behandling, som de kunne tilbyde ham.

I dette eksempel formåede personalet på den psykiatriske afdeling ikke 
at etablere en relation med brugeren, fordi denne allerede havde en rela-
tion til sin case manager – der var så at sige fyldt op allerede. Den tætte 
relation, der muliggør behandlingen i KASA, bliver en forhindring for 
at kunne etablere en behandlingsrelation i et andet regi. I dette tilfælde 
blev brugeren efter udskrivelsen tiltagende mere psykotisk og efter en lille 
måned blev han indlagt igen.

At navigere i moralsk kaos

Den tætte relation giver også i nogle situationer personalet et udgangs-
punkt for at træffe vanskelige beslutninger.

Jesper havde en kæreste, der også var misbruger. Han havde i perioder solgt 
heroin for at kunne finansiere deres misbrug, men i disse perioder fik han 
det meget dårligt psykisk. Han blev mere kaotisk og mere aggressiv og havde 
sværere ved at overholde aftaler. Han fortalte selv, at det var fordi, han blev 
mere stresset, når han solgte heroin. I en periode havde han ladet være med 
det, men han og kæresten kunne ikke klare sig uden nogle flere penge. Til en 
samtale med sin case manager fortalte han derfor, at de havde brug for flere 
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penge til at finansiere deres misbrug, og at de havde snakket om, hvorvidt 
han skulle begynde at sælge stoffer igen, eller om hun skulle begynde at pros-
tituere sig igen. Case manageren svarede, at han syntes, at begge dele var 
dårlige ideer, og at det nok var bedre at arbejde hen i mod et mindre misbrug. 
Jesper fastholdt, at de blev nød til at skaffe nogle penge, også fordi de havde 
gæld. Case manageren snakkede længe med ham om, hvad heroinsalget 
havde betydet for hans psykiske tilstand sidst, og at det i hvert fald var dår-
ligt for ham, hvis det var den løsning, de valgte. I snakken med mig bagefter 
sagde case manageren, at det da var en helt umulig opgave at skulle vælge 
imellem, så han havde valgt at fokusere på Jesper, som var hans bruger, og 
derfor snakket med ham om, hvor dårligt det var for ham at sælge heroin.

Når man er tæt involveret med brugere, der har nogle helt andre normer 
for, hvad der er et normalt liv, og hvad man ønsker sig af  livet, kan det 
personlige udgangspunkt i brugeren i nogle situationer give et pejlemærke 
at navigere efter: Hvad der efter personalemedlemmets mening er bedst 
for brugeren. Den tætte relation til brugerne gør, at man bliver inddraget 
i nogle aspekter af  deres liv, som det kan være vanskeligt at have en be-
handlingsmæssig holdning til og som snarere bliver et spørgsmål om 
moral – eller hvor det, der er bedst behandlingsmæssigt, er moralsk prob-
lematisk.

Jan havde skizofreni og et stort amfetaminmisbrug. En dag kom han og 
fortalte, at han havde fået mulighed for at købe en stor portion amfetamin 
meget billigt, og det havde han gjort. Han havde planer om at sælge det 
løbende og på den måde finansiere en del af sit eget misbrug. Erfaringsmæs-
sigt vidste case manageren, at når Jan lå inde med meget amfetamin, så 
endte det som regel med, at han tog det meste selv og derfor blev meget psyko-
tisk. Så hun forslog Jan, om han ikke kunne levere amfetaminen tilbage 
til den, han havde købt det af. Men det mente Jan ikke, han kunne. Til-
gengæld kom han glad et par dage senere og fortalte, at nu havde han solgt 
det videre til en af sine venner. Case manageren nævnte efterfølgende, at 
hun selv havde været fristet til at foreslå Jan at sælge det videre, men hun 
syntes jo heller ikke, at man kunne opfordre til noget sådan.

Den tætte relation til brugerne gør, at man bliver involveret i mange for-
skellige ting, som ikke snævert set har noget med behandling at gøre, men 
som man som behandler bliver nødt til at være opmærksom på.
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Kontrol

Endelig betyder den tætte relation mellem bruger og personale, at per-
sonalet får mulighed for et element af  kontrol. Case managerne i KASA 
ved ofte, hvad deres brugere laver hver dag, hvornår de står op, hvem de 
taler med, og hvordan de har det. I forhold til flere af  brugerne er der 
daglig telefonkontakt. Er der dage, hvor brugeren har en aftale om at 
komme i KASA og ikke gør det, bliver vedkommende opsøgt hjemme, 
eller hvor vedkommende ellers befinder sig.
I meget af  litteraturen omkring stofmisbrugsbehandling har et vigtigt 
kritikpunkt været den kontrol, som var en del af  behandlingen. Kontrol 
med udleveringen, urinprøvekontroller i forbindelse med behandlingen, 
krav om dagligt fremmøde og indtagelse af  metadonen på behandlings-
stedet med mere (Jöhncke 1997, Hunt & Rosenbaum 1998, Dahl 2007). 
Brugerne i KASA taler ikke ret meget om kontrol og er generelt meget 
tilfredse med deres udleveringsordninger (se også kapitel 9 om brugernes 
opfattelse af  behandlingen). Men at kontrollen er forsvundet fra meta-
donudleveringen behøver ikke at betyde, at der ikke længere er kontrol i 
relation til misbrugsbehandling. Case management, som det praktiseres 
i KASA, betyder, at kontrol snarere er blevet knyttet til relationen. Case 
management giver personalet en så tæt følgen af  brugernes daglige liv og 
færden, at der kommer til at være et element af  kontrol i dette.

KONKLUSION

Fra behandlingssystemets side er det ofte beskrevet, at mennesker med 
en dobbeltdiagnose sætter sig mellem to stole: Psykiatrien og misbrugsbe-
handlingen (f.eks. Jessen-Petersen 1994). I KASA har man valgt at løfte 
denne opgave med udgangspunkt i case management. Som dette kapi-
tel har vist, kan case management være både en styrke og en svaghed. 
Styrken er, at det med case management er muligt at skabe en ramme 
indenfor hvilken, man kan lave behandling af  denne tunge gruppe – hvis 
man har mulighed for at etablere et behandlingstilbud med den meget 
tætte kontakt og meget omfattende grad af  klinisk case management. 
Derudover giver case management organiseringen personalet mulighed 
for at håndtere vanskelige moralske spørgsmål ved at tage udgangspunkt 
i den enkelte bruger, sådan som eksemplerne med Jesper og Jan ovenfor 
viste.

At kontrollen er forsvundet fra 
metadonudleveringen behøver ikke 
at betyde, at der ikke længere er 
kontrol i relation til misbrugsbe-
handling 

117

6.4.4

6.5



Svagheden er, at netop den tætte case management relation skaber nogle 
udfordringer i behandlingsarbejdet: Relationen kan blive for tæt, og be-
handlingen bliver afhængig af  tilstedeværelsen af  en specifik behandler. 
Yderligere vanskeliggør relationen, at andre kan blive en del af  behand-
lingen og evt. på et senere tidspunkt overtage ansvaret for denne. En-
delig bringer spørgsmålet om case management spørgsmålet om kontrol 
tilbage i behandlingsarbejdet, fordi behandlerne med case management 
følger brugerne helt ind i deres personlige relationer og hverdag.
Står man og skal i gang med at etablere behandling af  mennesker med 
en dobbeltdiagnose eller et behandlingstilbud til andre brugergruppe, 
hvor case management er påtænkt en central rolle, er det vigtigt at tage 
ovenstående punkter med i sine overvejelser og finde ud af, hvordan man 
kan udnytte styrkerne ved case management og undgå de svagheder, som 
praksis har vist, nemt følger med. 
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INDLEDNING

KASA er i vid udstrækning forankret i psykiatrisk faglighed og psykiatrisk 
behandlingspraksis. Langt hovedparten af  personalet har deres primære 
arbejdserfaring fra behandlingspsykiatrien. Det betyder også, at store 
dele af  behandlingen i KASA bygger på traditionel psykiatrisk behand-
ling (for en mere kritisk diskussion af  dette forhold henvises til næste 
kapitel). Der gives en lang række af  forskellige typer af  psykofarmaka 
(anti-psykotisk medicin, anti-depressiv medicin, stemningsstabiliserende 
medicin, bivirkningsmedicin og beroligende medicin). Brugerne har 
mulighed for at have samtaleforløb med psykolog, psykiater, socialråd-
giver og case manager. Miljøterapeutisk arbejder man dels i cafeen, som 
beskrevet i kapitel 5, og man arbejder med sociale færdigheder og adfærd 
ved ture ud af  huset; individuelt og i gruppe. Der tilbydes gruppebehand-
ling – dels en gruppe, hvis tema er psykoedukation, og hvor personalet 
underviser i de forskellige psykiske sygdomme, deres behandling og de 
forskellige stoffers effekt, og dels en kognitiv gruppe, hvor man arbejder 
med social færdighedstrænning. Det meste af  personalet er oprindeligt 
uddannet inden for en psykodynamisk3  forståelse af  psykiske sygdomme, 
men de sidste par år er man begyndt også at arbejde mere kognitivt4 
orienteret, og personalegruppen har samlet gennemgået en kognitivud-
dannelse målrettet behandlingen af  mennesker med en dobbeltdiagnose.
For dem, der er bekendt med den behandling, der gives på almindelige 
psykiatriske afdelinger, vil det meste af  ovenstående beskrivelse lyde be-
kendt. Hvad, der derfor har været fokus for en del af  denne undersøgelse, 
er, hvilken type af  misbrugsbehandling, man kan udøve inden for ram-
merne af  en traditionel psykiatrisk faglighed, og det vil dette kapitel give 
et bud på.

At et særligt fokus på misbrugsbehandling på baggrund af  en psykiatrisk 
faglighed er relevant, er der flere grunde til. For det første er det erfa-
ringen blandt både KASAs brugere og personale, at brugernes misbrug 
sjældent er blevet adresseret af  psykiatrien, når brugerne tidligere har 
været i kontakt med det psykiatriske system. Enten er det blevet negli-

NOTE 2 Dette kapitel er oprindeligt skrevet som 

en artikel, der præsenterer, hvordan man kan 

lave misbrugsbehandling med udgangspunkt i 

en psykiatrisk faglighed. Artiklen er dog ikke 

publiceret.

NOTE 3 En psykodynamisk forståelse af psykisk 

sygdom har, sammen med en mere biologisk 

orienteret tilgang, været den fremherskende 

tilgang til psykisk sygdom i Danmark indtil for 

få år siden. I en psykodynamisk forståelse af 

psykisk sygdom opfatter man sygdommene 

som værende resultat af forskellige fejlud-

viklinger hos individet i barndommen. I be-

handlingen arbejder man med at ændre disse 

udviklinger. En kendt og anvendt lærebog i 

forhold til denne tilgang er Johan Cullbergs 

bog om ’Dynamisk psykiatri i teori og praksis’ 

(1999).
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geret, eller også er det blevet brugt som årsag til at afslutte psykiatriske 
behandlingsforløb: Hvis brugeren f.eks. ikke var motiveret til at holde 
op med at ryge hash, så var brugeren heller ikke motiveret til at være i 
psykiatrisk behandling. For det andet står behandlingspsykiatrien overfor 
i fremtiden at skulle løfte en større del af  behandlingen af  dobbeltdiag-
nosticerede mennesker. Dels fordi det politisk er besluttet, at ansvaret for 
behandlingen af  mennesker med en dobbeltdiagnose ligger i psykiatrien 
og dels fordi, at antallet af  psykiatriske patienter, der også har et misbrug, 
er stigende. Det betyder, at behandlingspsykiatrien står overfor en ny type 
af  opgave, der kræver nye tiltag. Nærværende kapitel er en kort empirisk 
beskrivelse af, hvilke forskellige slags misbrugsbehandling man kan til-
byde i et dagtilbud for dobbeltdiagnosticerede borgere og er dermed et 
bud på, hvordan misbrugsbehandling i psykiatrisk regi kan se ud.

MISBRUGSBEHANDLING

Der er i KASA en psykiatrisk lægekonsulent to dage om ugen. Det gi-
ver mulighed for medicinsk at behandle brugernes psykiatriske lidelser. 
Denne behandling kan have en vis indvirkning på misbruget, da nogle 
brugere beskriver, at de misbruger f.eks. beroligende medicin, fordi de 
oplever stor indre uro – en tilstand som hos nogle kan afhjælpes med 
antipsykotisk medicin. Lægekonsulenten giver også mulighed for at sub-
stitutionsbehandle misbruget, hvor dette er muligt – dvs. med metadon 
eller subutex ved heroin- og opiumsmisbrug. Substitutionsbehandlingen 
betyder i teorien, at brugerne ikke behøver at skaffe disse stoffer illegalt. 
Nogle brugere ønsker at komme i en nedtrapningsbehandling af  deres 
misbrug. Det kan være en nedtrapning ved hjælp af  risolid for et alko-
holmisbrug, en nedtrapning af  et benzodiazepinmisbrug ved hjælp af  en 
skemalagt nedtrapning af  ordinationerne, eller en nedtrapning af  heroin 
ved hjælp af  metadon. Nogle ønsker også i perioder at tage antabus for 
at kunne stoppe med at drikke alkohol. Lægekonsulenten giver også mu-
lighed for denne type af  behandling.

Nogle brugere, som har et injektionsmisbrug, beder selv om i perioder at 
få tjekket deres arme for nye stikmærker. De kommer stolte og viser deres 
arme frem i de perioder og fortæller om, at det er nemmere at lade være 
med at injicere, når der er nogen, som holder øje med det.

Et par af  KASAs ansatte har fået uddannelse i at give øreakupunktur 
(NADA), som hos nogle virker beroligende og mindsker abstinenser. Ef-

NOTE 4 Kognitiv terapi arbejder i modsætning 

til en mere dynamisk forståelse i højere grad 

med et fokus på her og nu, og er langt mere 

fremadrettet. Man arbejder med en snæver 

sammenhæng mellem tanker, følelser, hand-

linger og kroppen. En del af terapien går på, 

hvordan man ved at ændre på et af disse fire 

punkter i personens liv kan ændre i hele syste-

met. Ved f.eks. at lære at tænke anderledes, 

kan man også lære at føle og handle an-

derledes. Man arbejder meget med begre-

bet ’automatiske negative tanker’ og prøver 

at lære patienterne at tænke anderledes. En 

kendt og anvendt lærebog i forhold til denne 

tilgang er ’Kognitiv terapi: Modeller og meto-

der’ (Mørch & Rosenberg 2005).
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fekten af  NADA er endnu ikke dokumenteret videnskabeligt, men flere 
af  brugerne synes, at NADA har en positiv effekt.

Personalet bruger meget tid på at tale med brugerne om deres behov eller 
trang til stoffer, fordele og ulemper ved misbruget, omfanget og effekten 
af  det, situationer hvor det er nemt at komme til at misbruge, adfærd i 
forbindelse med misbrug samt motivation til at ændre misbruget. Nogle 
af  disse samtaler er uformelle, andre er mere strukturerede samtaleforløb 
hos enten case manager eller psykolog. I nogle situationer bruger perso-
nalet en mere systematisk kognitiv tilgang, hvor der f.eks. anvendes ske-
maer til at registrere trang, misbrug og risikosituationer. Disse samtaler 
giver brugerne en indsigt i nogle af  mekanismerne omkring deres mis-
brug. Samtalerne er samtidigt med til at afmystificere og afdramatisere 
misbruget hos personalet: De får en bedre fornemmelse af, hvad de har 
med at gøre. I en del af  disse samtaler formidler personalet også en mere 
objektiv og videnskabelig baseret viden om stofferne, som brugerne tit 
mangler. Til gengæld får personalet viden om den subjektive oplevelse 
af  stofferne, som de tit mangler, og som kan give dem en bedre forståelse 
for, hvorfor brugerne tager stoffer, og hvordan de påvirker deres liv og 
hverdag.

Personalet i KASA tilbyder også mere målrettede undervisningsfor-
løb omkring misbrug og psykiske problemer (psykoedukation), samt i 
håndtering af  svære hverdagssituationer. Denne undervisning foregår 
dels i individuelle samtaler mellem bruger og case manager, psykiater 
eller psykolog og dels i gruppesessioner. Grupperne i KASA er tilpasset 
brugernes relative dårlige funktionsniveau. Der er tale om åbne grup-
peforløb, hvor brugerne kan deltage i de sessioner, som de har interesse 
i og de dage, som de magter det. Som regel deltager mellem tre og fem 
brugere i en session sammen med to personalemedlemmer. En typisk ses-
sion vil bestå af  et kortere oplæg fra personalets side om dagens emne på 
ca. 10-15 minutter og derefter snak og refleksioner blandt brugerne og 
blandt brugere og personale om emnet – og tit også andre ting, der duk-
ker op i snakken. En session tager som regel en times tid. Personalet giver 
i interview udtryk for, at de mener, at grupperne er vigtige, fordi bru-
gerne kan trække på hinandens erfaringer, og fordi det giver et forum at 
kunne tale om afhængighed, stoffer og misbrug i. Brugerne giver primært 
udtryk for, at det nogle gange er hyggelig og andre gange irriterende at 
skulle side og høre på hinanden. Ind imellem har en bruger dog også en 
oplevelse af  at have lært noget vigtigt.
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En anden del af  misbrugsbehandlingen handler om at sikre, at de bru-
gere, der fortsat har et injektionsmisbrug, ikke får unødvendige skader af  
dette misbrug. Derfor bliver der i KASA udleveret rene sprøjter og kany-
ler og undervist i injektionsteknik. Det er ikke for at opfordre til misbrug, 
men i erkendelse af  at de fleste af  brugerne har et sidemisbrug og nogle 
et injektionsmisbrug. Der bliver ligeledes givet sårpleje ved injektions-
skader.

Som beskrevet i kapitel 5 spiller caféen i KASA en vigtig rolle i forhold til 
behandlingen af  brugerne. Også i forhold til behandlingen af  misbrug er 
caféen vigtig. En bruger beskrev direkte, at hvis han ikke havde mulighed 
for at sidde her og snakke, så ville han sidde derhjemme og spise piller. 
Caféen giver mulighed for socialt samvær, mad, snak og hygge, og flere af  
brugerne er meget glade for dette tilbud, da de tit er meget ensomme og 
angste. Værestedet er også en mulighed for brugerne til at have kontakt 
med personalet, da der altid er mindst et personalemedlem til stede. 

Misbrugsbehandlingen kan også omfatte indlæggelse på psykiatrisk 
afdeling, som personalet i KASA hjælper med at få gennemført. Det kan 
handle om at fjerne brugeren fra vedkommendes miljø i en periode i et 
forsøg på at bryde et dårligt mønster med f.eks. et eskalerende misbrug. 
En anden årsag til indlæggelse kan være, at brugeren pga. en periode 
med meget misbrug ikke har passet sin antipsykotiske behandling, og at 
der derfor er brug for et stabiliserende ophold. 

Ovenstående gennemgang peger på, at selv om udgangspunktet er en 
psykiatrisk funderet faglighed, så er der rig mulighed for forskellige for-
mer for misbrugsbehandling også.

BEHANDLINGSIDEOLOGI

Traditionelt har formålet med misbrugsbehandling været at stoppe 
stofmisbruget hos dem, man havde i behandling. Det er også i vid ud-
strækning denne tilgang til misbrug, som man finder i det psykiatriske 
behandlingssystem. Derudover er stofmisbrug, som beskrevet i kapitel 3, 
blevet opfattet som en hindring for den psykiatriske behandling, og men-
nesker med en dobbeltdiagnose er derfor ofte blevet mødt med et krav 
om at stoppe misbruget, før man kunne eller ville iværksætte psykiatrisk 
behandling. Ved en sådan tilgang har man fra behandlingssystemets side 
slet ikke blik for den sammenhæng, som der ofte er mellem misbruget og 

...Gennemgangen peger på, at selv 
om udgangspunktet er en psykia-
trisk funderet faglighed, så er der 
rig mulighed for forskellige former 
for misbrugsbehandling også
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den psykiske lidelse hos mennesker med en dobbeltdiagnose, og som der 
er blevet givet flere eksempler på ovenfor.

De mange forskellige behandlingstilbud i KASA er formuleret indenfor 
en anden behandlingsmæssig ramme end fokusset på stoffrihed. Der er 
tale om mere beskedne mål, hvor man sigter mod at stabilisere misbru-
get – dvs. give brugeren mere kontrol over sit misbrug – og begrænse 
de somatiske og sociale skadevirkningerne ved misbruget. Denne tilgang 
til misbrugsbehandlingen kaldes skadesreduktion eller harm reduction 
(Narkotikarådet 1999b). Der er tale om en pragmatisk tilgang, hvor mis-
bruget anskues som en kronisk lidelse fremfor et moralsk brist (se f.eks. 
Ege 2004, Pedersen 2005b). Denne behandlingstilgang giver også mu-
lighed for at rumme brugerne på trods af  fortsat misbrug, da dette ses 
som et udtryk for deres behandlingsbehov og ikke som en afvisning af  
tilbuddet om hjælp, sådan som psykiatrien har haft tradition for at opfatte 
det.

BRUGERNES TILFREDSHED

KASAs brugere er i vid udstrækning meget tilfredse med den tilbudte 
behandling. Flere fremhæver, at det er positivt, at man på denne behand-
lingsinstitution ikke skal gå og skjule sit misbrug, som de tidligere har 
gjort i psykiatrien. Som beskrevet i kapitel 3, findes der kun få behand-
lingstilbud rettet mod mennesker med en dobbeltdiagnose, og de fleste af  
brugerne i KASA har da heller ikke været indskrevet i et lignende tilbud 
før. I KASA oplever de, at den åbenhed, der er omkring deres misbrug, 
også giver dem mulighed for at få hjælp til de problemer, som misbruget 
fører med sig. For mange optræder misbruget og den psykiske lidelse som 
integrerede, komplekse problemer, som ikke kan skilles ad. En bruger 
tager f.eks. amfetamin for bedre at kunne håndtere sine stemmer – han 
er ikke så træt, når han tager amfetamin, som han ellers er. Omvendt ved 
han også godt, at hans stemmer bliver værre pga. af  amfetaminindtaget. 
En anden tager amfetamin for at have nogle lyspunkter at se frem til i et 
ellers trist og trøstesløst liv, præget af  negative symptomer. Disse sam-
menhænge er det vigtigt for personalet at have kendskab til, hvis man skal 
kunne tilbyde en god behandling, der retter sig mod den enkelte brugers 
individuelle problemstillinger.
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KONKLUSION

Generelt kan man sige, at misbrugsbehandlingen i KASA er præget af  
en åbenhed og manglende berøringsangst i forhold til brugernes stofmis-
brug. Brugerne selv er ofte meget åbne omkring deres misbrug og vil 
gerne fortælle om det – måske fordi det ikke får konsekvenser for deres 
adgang til behandling. Selv om misbruget er svært at fjerne, er der, som 
ovenstående gennemgang viser, rig mulighed for at arbejde med misbru-
get – også inden for rammerne af  den psykiatriske faglighed.
Ved at tilbyde misbrugsbehandling i samme regi som den psykiatriske be-
handling får man mulighed for at lave den integrerede behandling, som 
er anbefalingen for behandling af  dobbeltdiagnosticerede – både natio-
nalt (se f.eks. Vendsborg 2003) og internationalt (f.eks. Mueser et al. 2003). 
Man får også mulighed for at hjælpe borgeren, brugeren eller patienten 
med de problemstillinger, som er centrale for vedkommende og ikke kun 
en begrænset, kunstig adskilt del, af  disse problemer.
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INDLEDNING

Mennesker med både et stofmisbrug og en psykiatrisk lidelse skal behand-
les i et system med dobbeltkompetence – dvs. med behandlingskompe-
tence inden for både psykiatri og misbrug. Således lyder anbefalingerne 
stort set enslydende inden for dobbeltdiagnoseområdet (f.eks. Narkoti-
karådet 1999a; Mueser et al. 2003; se også kapitel 3). Ofte bliver det 
dog ikke diskuteret, hvordan disse dobbeltkompetencer i praksis kan in-
tegreres, og hvilke udfordringer en sådan integration skaber. Det vil sige, 
at litteraturen sjældent inkluderer et mere analytisk og refleksiv diskus-
sion af, hvad der sker, når man søger at integrere behandlingstilgangene 
indenfor misbrugsbehandling og psykiatri. Dette kapitel præsenterer en 
sådan diskussion af  et behandlingstilbud med dobbeltkompetence, nem-
lig tilbuddet i KASA. Analysen i dette kapitel er mindre praksisnær ind i 
de foregående og efterfølgende kapitler, og anvender også flere teoretiske 
begreber. Når analysen er medtaget i denne antologi, er det fordi, den 
beskæftiger sig med kernen i behandlingstilbuddet – den integrerede be-
handling.

Foregående kapitel (kapitel 7) præsenterede på et meget konkret niveau 
de forskellige misbrugsbehandlingstiltag, som personalet i KASA arbej-
der med. I dette kapitel træder jeg et skridt tilbage og præsenterer en 
analyse af  de bagvedliggende opfattelser af  sygdom og misbrug, som per-
sonalet har, og som præger deres tilgang til dobbeltdiagnose området. I 
kapitlet vil jeg først kort vende tilbage til den forskel, der traditionelt har 
været mellem misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling. Derefter vil 
jeg præsentere de opfattelser af  henholdsvis skizofreni og misbrug, som 
personalet i KASA har, og som skal integreres, for at målet om integreret 
behandling kan opnås. Når der i gennemgangen fokuseres på skizofreni, 
er det fordi, flertallet af  brugerne i KASA har en sygdom inden for det 
skizofrene spektrum (61 %), og skizofreni er således den dominerende 
psykiske sygdom, som misbrugsbehandlingen skal integreres med. 

133

8.1

DOBBELTKOMPETENCE I PRAKSIS
Erfaringer fra et vanskeligt felt8



134

KAPITEL 8
DOBBELTKOMPETENCE I PRAKSIS
Erfaringer fra et vanskeligt felt

SKEMA 2 
Filosofiske og kliniske forskelle 
på misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling

Rådgivning fra ligestillede

Åndelig ’recovery’

Selv-hjælp

Konfrontation og forventninger

Afstandstagen/empowerment

Episodisk behandling

Recovery ideologi

Psykopatologi er sekundær til misbrug

Behandling af medicinske professionelle

Videnskabelig behandling

Medicin

Støtte og fleksibilitet

Case management/omsorg

Kontinuerlig behandling

Deinstitutionaliseringsideologi

Misbrug er sekundær til psykopatologi

MISBRUGSBEHANDLING PSYKIATRISK BEHANDLING



Afslutningsvis vil jeg diskutere nogle af  problemerne i forhold til den 
udformning, som integreringen af  misbrugsbehandling og psykiatrisk be-
handling har fået i KASA. 

FORSKELLIGE TILGANGE TIL BEHANDLING 
INDENFOR MISBRUG OG PSYKIATRI

I kapitel 3 brugte jeg modstående skema fra Mueser et al. (2003: 35) til 
at karakterisere forskellene mellem psykiatrisk behandling og misbrugs-
behandling.
Mueser et al. bruger skemaet til at illustrere forskellene mellem de to be-
handlingssystemer, og som mennesker med dobbeltdiagnose bliver nødt 
til at kunne navigere i forhold til, hvis der ikke tilbydes integreret behand-
ling.

I det følgende vil jeg arbejde mig frem mod et andet skema, der præsen-
terer baggrunden for den integrerede behandling i KASA. Det vil jeg 
gøre ved at præsentere personalets opfattelser af  henholdsvis skizofreni 
og stofmisbrug og efterfølgende vise, hvordan disse opfattelser passer 
sammen og dermed muliggør integreringen. Dette fokus på sygdomsop-
fattelser er inspireret af  den medicinske antropologi, hvor man blandt 
andet interesserer sig for menneskers kulturelle opfattelser af  sygdom, 
og hvordan disse opfattelser kommer til udtryk i praksis, frem for de offi-
cielle, formelle beskrivelser af  sygdomme, som man finder i f.eks. lære-
bøger. Disse formelle tilgange kaldes i antropologien ’disease’ og de 
ændringer, som sygdomsopfattelsen får, når man arbejder med dem i 
praksis, kaldes ’illness’5. Hvad jeg præsenterer i det følgende, er dermed 
de opfattelser af  skizofreni og stofmisbrug, der kommer til udtryk, når 
personalet arbejder med og taler om disse sygdomme i praksis, og ikke 
de beskrivelser som præsenteres i diverse lærebøger. Undervejs i præsen-
tationen er indsat små eksempler for at illustrere beskrivelserne. Det er 
selvfølgeligt muligt at finde enkelte eksempler, der viser noget andet, men 
de eksempler, som jeg har valgt ud, er repræsentative for hovedparten af  
mit datamateriale.

NOTE 5 Disse engelske begreber er søgt oversat 

til dansk med henholdsvis sygdom (disease) 

og lidelse (illness). Denne oversættelse er 

dog problematisk, da konnotationerne ved de 

danske ord ikke er de samme som ved de 

engelske, og der er derfor tradition for inden 

for antropologien at anvende de engelske be-

greber.
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PERSONALETS OPFATTELSE AF SKIZOFRENI6

I personalets opfattelse er skizofreni en kronisk sygdom. Denne opfattelse 
er i modsætning til den officielle definition af  skizofreni, hvor sygdommen 
ikke nødvendigvis er karakteriseret ved at være kronisk. Når personalet 
opfatter skizofreni som en kronisk sygdom, har det dog rod i den opfat-
telse af  sygdommen, som har været fremherskende indenfor psykiatrien, 
siden sygdommen blev defineret for over 100 år siden (Shorter 2001), og 
som først blev ændret ved den sidste version af  den diagnostiske manual 
i 1996. En anden del af  forklaringen på, at kronicitet fylder meget hos 
personalet, er, at det er de kroniske brugere, som de ser igen, og som per-
sonalet derfor kommer til at kende bedst, og som kommer til at stå som 
en protypisk repræsentant for den pågældende sygdom.

Josef har været i psykiatrisk behandling gennem de sidste 10 år, men er 
stadig meget plaget af en række voldsomme og ubehagelige hørelseshalluci-
nationer. Han har gennem årene prøvet en række forskellige antipsykotiske 
præparater, men ingen af dem har haft synderlig effekt på hans symptomer. 
Han bliver ind imellem indlagt, når stemmerne bliver for slemme, og han 
derfor ikke får sovet. Under disse indlæggelser får han det relativt hurtigt 
bedre. I en samtale med mig siger den behandlingsansvarlige psykiater: ”Jo-
sefs psykose har nok brændt sig fast. Det virker ikke som om, at den bliver 
synderligt påvirket af den medicin, vi hælder i ham. I virkeligheden er hans 
behandling nok mere social – når han er alene hjemme i sin lejlighed, hører 
han mange stemmer. Når han er på afdelingen, og der er mennesker om-
kring ham, så får han det bedre. I virkeligheden burde han nok bo på et 
psykiatrisk plejehjem, hvor der kunne være nogen om ham hele tiden”. 

Sygdommen er i personalets opfattelse kendetegnet ved, at brugeren vil 
have gode periode med kun få psykotiske symptomer fulgt af  dårlige peri-
oder med mange psykotiske symptomer. Denne fluktureren i sygdommen 
er vanskelig at kontrollere for både bruger, personale og medicin. Det er 
noget som sker – ofte som en reaktion på subjektive og uspecifikke stress-
faktorer i brugerens liv. Når brugeren får det bedre, har personalet ofte 
svært ved at pege på det specifikke i behandlingen, som har hjulpet. Der 
er altså et element af  spontanitet i forbedringen. At personalet opfatter 
skizofreni som en sygdom, som det er svært at gøre noget ved, hænger 
til dels sammen med dens status som kronisk, samt at behandlingen ofte 
bliver opfattet som symptombehandling snarere end som behandling af  
de egentlige årsager. Skizofreni er grundlæggende en sygdom, hvis biolo-
giske dynamikker personalet ikke kender. Det er dog også et karakteristi-

NOTE 6 Dette afsnit – Personalets opfattelse af 

skizofreni – udgør en del af en artikel med 

titlen: Et antropologisk blik på psykiatrisk syg-

domsopfattelse. Sociale og kulturelle aspekter 

ved en sygdomsmodel for skizofreni (Johan-

sen under udgivelse).

136

KAPITEL 8
DOBBELTKOMPETENCE I PRAKSIS
Erfaringer fra et vanskeligt felt

8.3



kum, som er tæt knyttet til personalets praktiske erfaringer. Nogle gange 
hjælper medicinen, og nogle gange gør den ikke; nogle gange hjælper 
den hurtigt, og andre gange tager det flere måneder – og hvad der gør 
udfaldet i den pågældende situation, kan man ikke sige med sikkerhed. 
Ofte bliver flere forskellige præparater prøvet på en patient for at finde 
frem til et præparat, der virker. 

Til et morgenmøde fortæller et personalemedlem: ”Jeg havde en lang snak 
med Hans i går. Det virker virkeligt som om, han har fået det bedre. Han 
er meget mere klar og sidder ikke og mumler med stemmerne hele tiden. Men 
hvorfor det vender lige nu, det ved jeg ikke, for han var virkelig dårlig i 
sidste uge.”

Medicin har en prominent position i denne model. Det er den primære og 
vigtigste behandling. Man forestiller sig dog ikke, at medicinen helbreder 
sygdommen, men at den dæmper symptomer og adfærd hos brugeren, 
dvs. gør symptomer og adfærdsproblemer mindre og mindre synlige. Det 
centrale mål med behandlingen er ikke at helbrede, men at stabilisere. 
Stabilitet opfattes både som en behandling og som et behandlingsmål. 
Stabilisere betyder, at brugeren tager sin medicin regelmæssigt, at ved-
kommende regelmæssigt er i kontakt med behandlingssystemet, at bru-
gerens kommunale socialrådgiver har kontrol over hans penge, og at han 
har et sted at bo. Stabilitet som mål handler om, at brugeren har fun-
det den balance, hvor hans psykotiske symptomer er acceptable uden at 
medicinens bivirkninger er for store. Det er en balance i hans liv, hvor 
han ikke udsætter sig selv for for meget stress, der kan udløse en psykose. 
Stabilitet handler om at have affundet sig med sygdommens karakteris-
tika og indenfor denne ramme kunne definere et liv, hvor ro og medicin 
har en prominent plads og bliver prioriteter i forhold til andre elementer 
i patientens liv. For mange brugere handler stabilitet også om en erken-
delse af, at de har brug for hjælp – fra medicinen og i nogle tilfælde også 
fra et behandlingssystem og et socialsystem, der holder dem fast i de sta-
biliserende rammer.

Peter har været indlagt på psykiatrisk afdeling i en periode og er efterfølgen-
de blevet indskrevet i KASA. Efter det første år har Peter opnået de fleste af 
sine behandlingsmål; han har fået pension, sin egen lejlighed, en kæreste og 
er stort set ophørt med at tage stoffer. Jeg spørger hans case manager, om han 
så skal overføres til et mindre intensivt behandlingstilbud, når det nu går 
så godt, og hun svarer: ”Jeg tror, det er vigtigt at beholde Peter her i kendte 
rammer i et længere stykke tid, for at se om han er inde i et stabilt forløb. Der 
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er sket så mange – gode – ting for ham, og jeg er bange for, at hvis vi slut-
ter ham af, så falder det hele på gulvet. Det er vigtigt, at det er nogen, der 
kender ham, som følger ham, og som kender ham så godt. Vi kan se de der 
små ting, der peger på, at der er ved at ske noget med ham”.

Endelig er skizofreni en sygdom, som brugeren ikke kender så godt som 
personalet – ofte har vedkommende ikke selv erkendt at være syg (kaldet 
manglende sygdomsindsigt). For en del brugere er et symptom ved deres 
sygdom, at de ikke selv oplever at være syge, men snarere, at de er de 
eneste, der har gennemskuet, hvordan verden rigtig hænger sammen (se 
Larsen 2005 for et eksempel). Det betyder, at personalet – i personalets 
optik – er dem, der ved, hvad sygdommen er. Det betyder også, at en del 
af  personalets behandling handler om at overbevise brugerne om, at de 
(brugerne) bliver nødt til at tro på personalets vurderinger af  deres syg-
dom og ikke deres egen erfaring. En del af  den stabilitet, som er et vigtigt 
element i sygdomsmodellen, handler om at fastholde brugerne i denne 
erkendelse af, at de ikke selv har en god nok fornemmelse af  deres syg-
dom, og derfor har behov for systemets hjælp til at fastholde erkendelsen. 
De har brug for kontakt til behandlingssystemet for at få deres oplevelser 
’realitetskorrigeret’ – dvs. at personalet kan fortælle dem, om det, de op-
lever, er virkeligt eller en vrangforestilling.

Karen, en sygeplejerske, har en samtale med patienten Niels. Niels har skizo-
freni og er holdt op med at tage sin anti-psykotiske medicin efter, at han blev 
udskrevet sidste gang, fordi han ikke selv synes, at han er syg. Han har 
en historie med gentagne indlæggelser på psykiatrisk afdeling pga. medi-
cinsvigt, og er bl.a. blevet indskrevet i KASA for at få hjælp til at fastholde 
den medicinske behandling. Karen fortæller Niels, at hun har mødt mange 
patienter, der har hørt stemmer, ligesom han gør. Hun fortæller ham, at det 
ikke er normalt, og at de fleste andre mennesker ikke hører stemmer. Hun 
fortæller ham også, at hun kender flere, som har hørt stemmer, og som er 
sluppet for dem ved at tage medicin. Niels er skeptisk, men han synes, at 
Karen er en dygtig sygeplejerske, og når hun nu siger, at det skal han, så vil 
han overveje det, fortæller han hende til samtalen.

Den sygdomsopfattelse, som jeg her har fremdraget, er selvfølgelig min 
tolkning af  personalets udsagn og praksis. Det er også vigtigt at under-
strege, at der, som med alle kulturelle modeller, findes variationer i denne 
model mellem de enkelte personalemedlemmer. Den er dog i vid ud-
strækning karakteristisk for den tilgang til skizofreni, som er styrende for 
personalet i praksis. 

Karen fortæller Niels, at hun har 
mødt mange patienter, der har 
hørt stemmer, ligesom han gør. 
Hun fortæller ham, at det ikke er 
normalt, og at de fleste andre men-
nesker ikke hører stemmer
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PERSONALETS OPFATTELSE AF STOFMISBRUG

Som tidligere nævnt, arbejder personalet i KASA inden for rammerne 
af  skadesreduktionsbegrebet i forhold til misbrugsbehandling, og 
skadesreduktionstanken fylder således meget i personalets forståelse af  
stofmisbrug. Den principielle idé med skadesreduktion er, at i stedet for at 
målet for misbrugsbehandling skal være et ophør med misbruget, så kan 
målet også være at reducere skaderne efter misbruget (Narkotikarådet 
1999b). I KASA udgør skadesreduktion den primære ramme for mis-
brugsbehandlingen, og stoffrihed er placeret inden for denne ramme som 
et behandlingsmål blandt andre (Andersen & Järvinen 2007). 
De skadesreduktionstiltag, som man arbejder med i KASA, er blandt 
andet substitutionsbehandling med enten metadon eller subutex, under-
visning i at injicere korrekt, uddeling af  rene sprøjter og kanyler til bru-
gerne. Nedenstående er et klip fra et interview med en case manager:

Interviewer:   Hvad for noget misbrugsbehandling laver du?

Case manager:   Det er ikke så meget. Men målet er jo heller ikke
    stoffrihed, men mere harm reduction – så jeg
    underviser f.eks. i injektionsteknik. Vi mindsker 
   skaderne ved deres stofmisbrug. Åbner øjnene
    for at passe på dem selv. Og så tilbyder vi jo 
   vaccination mod hepatitis, så den slags 
   misbrugsbehandling er der jo.

Et andet vigtigt mål for misbrugsbehandlingen er stabilisering af  den 
sociale situation og de problemer, som stofmisbruget har ledt til. Det in-
debærer blandt andet at finde ud af, om brugeren har et sted at bo og 
sørge for, at lejlighed kan bibeholdes, finde ud af  om brugeren har gæld, 
lave afbetalingsordninger med alle kreditorerne, undersøge om brugeren 
får de sociale ydelser, som vedkommende er berettiget til, lave aftaler med 
den kommunale sagsbehandler om betaling af  diverse faste udgifter og at 
hjælpe med at reetablere sociale relationer med familie og venner.
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Interviewer:   Hvorfor er det vigtigt med socialrådgiveren?

Case manager:   Det kan være svært at arbejde med brugerens  
   psykiske problemer, hvis der er for meget kaos  
   på det sociale område. De [brugerne] har svært  
   ved at koncentrere sig om at arbejde med det  
   psykiske, hvis de hele tiden er ved at blive smidt  
   ud af deres lejlighed. Så er det jo det, der fyl-
   der hos dem.

Som en del af  skadesreduktionstanken bliver stofmisbrug opfattet som en 
kronisk sygdom (se også Andersen & Järvinen 2007; Roe 2005). Det er en 
sygdom, der er vanskelig at helbrede, men hvor misbruget og den sociale 
situation kan stabiliseres. Med substitutionsbehandlingen er medicin også 
blevet et vigtigt aspekt af  stofmisbrugsbehandlingen (Ege 2004), særligt i 
forhold til misbrug af  opioider, men også i forhold til andre stoffer (ben-
zodiazepiner, hash, amfetamin). Når stofmisbrug bliver begrebsliggjort 
som en kronisk sygdom, bliver fokus på ændring af  adfærd og vaner også 
alt andet lige mindre (Andersen & Järvinen 2007).

Ved en behandlingskonference bliver en brugers misbrug diskuteret, og et 
personalemedlem siger: ”Det er nok ikke realistisk at tro, at vi helt kan fjerne 
misbruget hos ham. Hos ham er det nok blevet kronisk. Jeg tror altid, at han 
vil have et misbrug af amfetamin, ved siden af den metadon vi giver ham.”

Et andet element i personalets forståelse af  stofmisbrug er, at brugernes 
misbrug er vanskeligt at kontrollere. Personalet kan snakke med brugerne 
om det, men selve misbruget er styret af  en række komplicerede forhold, 
som det er meget vanskeligt at gøre noget ved. Disse forhold er bl.a. bru-
gerens afhængighed, vedkommendes sociale miljø og kontakt med andre 
misbrugere, uspecifikke, psykologiske påvirkninger som at have sovet dår-
lig eller være i dårligt humør, hvad brugeren tilfældigvis har af  penge osv.

Bent har egentlig aftalt med sin case manager, at de skal have en samtale, 
hvor de skal arbejde kognitivt med hans misbrug. Men da han kommer 
til samtalen, er han meget påvirket. Kæresten var komme hjem med nogle 
piller, som hun lige syntes, at han skulle prøve. Case manageren og Bent 
aftaler, at de skal tale sammen om to dage, men der kommer Bent slet ikke, 
og da case manageren endelig får fat i ham i telefonen, fortæller han, at han 
og kæresten har været på kokain stort set siden, de talte sammen sidst. Han 
har slet ikke kunne holde op igen, fordi de havde nogle penge. Men nu har 
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han nedtur og orker ikke noget og skylder i øvrigt mange penge væk, så det 
er ikke sikkert, at han kommer lige de første par dage, for han skylder også 
penge væk ude i KASA.

Udover at det er vanskeligt at kontrollere, kræver stofmisbruget også en 
aktiv indsats fra brugernes side i forhold til at ændre det. Her kan man 
ikke på samme måde, som man kan med den antipsykotiske medicin, 
lade medicinen være agent for ændringer.

Søren er inde til en samtale med sin case manager for at forberede behand-
lingsplanen inden en behandlingskonference. Case manageren foreslår 
Søren, at han begynder at deltage i nogle af de samtalegrupper, som KASA 
har. Men Søren er ret afvisende og siger, at han ikke orker at sidde i en hel 
time sammen med de andre brugere. Case manageren siger til ham, at han 
også bliver nødt til selv at yde en indsats, hvis han gerne vil ændre på noget. 
Det kommer ikke af sig selv. Omvendt så bliver grupperne mere interessante 
at være med i, hvis man selv bidrager, siger case manageren. Søren siger, at 
han vil tænke over det.

Endelig vil jeg pege på begrebet ’misbrugsadfærd’, som personalet bru-
ger til at beskrive en bruger, som er helt styret af  sit misbrug, hvor den 
umiddelbare behovstilfredsstillelse er dominerende, og hvor der ikke 
bliver taget hensyn til andre. Ofte indebærer det også, at brugerne lyver i 
forhold til personalet og ikke er modtagelige for gode råd.

Til et morgenmøde fortæller et personalemedlem, at en bruger – Otto – har 
ringet ind. ”Han siger, at han har det dårlig, og ikke kan komme og hente 
sin medicin. Han spørger, om han ikke kan få det indtalt på apoteket, så 
han kan hente det der. Han siger også, at han ikke har tid til at komme, 
fordi han har en aftale med sin socialrådgiver, men da jeg snakkede med 
hende i går, fortalte hun, at det først er i næste uge – så hvad siger I? Skal 
han have det på apotek, eller skal vi fastholde, at han skal komme her som 
aftalt?”

INTEGRERET BEHANDLING

Når jeg samler de karakteriserende stikord fra ovenstående gennemgang, 
viser der sig et billede af, at de to sygdomme i personalets praktiske ar-
bejde ligner hinanden meget. I nedenstående skema er det umiddelbart 
kun i forhold til spørgsmålet om forbedringer, at der er en modsætning 
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– nemlig at de i forhold til skizofreni primært opfattes som spontane, og 
at de i forhold til stofmisbrug kræver en indsats fra brugerens side. Men 
ellers ligner de to sygdomme hinanden på en lang række punkter. 

I skemaet har jeg sidestillet ’manglende sygdomsindsigt’ med ’misbrugs-
adfærd, manglende motivation’. Umiddelbart kan det synes som om, at 
de to forhold ikke har meget tilfælles. Der, hvor de minder om hinanden, 
er, at begge punkter kan tjene det formål at placere problemer i behand-
lingen i brugerens sygdom, snarere end i det konkrete behandlingstilbud. 
Som Taksdal skriver: ”Rusomsorg er fantastisk, når der er noget, vi ikke 
forstår/mislykkes med, så siger vi: ”Klienten er ikke motiveret”.” (Taks-
dal 1997, citeret i Ludvigsen & Lydorph 2008: 13; se også Jöncke 2008: 
24). Et tilsvarende formål kan den ’manglende sygdomsindsigt’ fra skizo-
frenien tjene. Også den peger på, at der er noget ved brugerens problem, 
der gør, at de har svært ved at tage imod den hjælp og behandling, som 
personalet tilbyder. Så strukturelt ligner de to punkter hinanden. Derud-
over peger de begge på, at brugerne har brug for personalet til at hjælpe 
dem – til at korrigere den manglende sygdomsindsigt og til at skabe mo-
tivationen for behandling.
Jeg har også sidestillet punkterne ’ingen helbredelse, men kontrol med 
symptomer og adfærd’ og ’at ophøre med stofferne er ikke det central 
mål, men derimod at reducere skaderne’. Også her er ligheden mellem 
de to punkter strukturel og går på, at i forhold til begge sygdomme er der 
ikke nogen forestilling om helbredelse, men at målet med behandlingen 
er kontrol og stabilitet.

Skemaet peger på, at en af  forklaringerne på, at det er lykkedes KASA 
at etablere integreret behandling, er, at de to sygdomme nemt fremstår 
relativt ens, hvorved personalet kan anvende stort set samme tilgang til 
begge problemer. Begge sygdomme kan dermed også behandles inden-
for stort set samme ramme og tilgang, hvor medicin spiller en central 
rolle, og hvor stabilisering opfattes som meget vigtig. Man kan sige, at 
skadesreduktionstilgangen til stofmisbrug har gjort det muligt at integrere 
stofmisbrugsbehandlingen i den psykiatriske behandling; en integration, 
der ville have været vanskelig havde fokus i misbrugsbehandlingen været 
på f.eks. konfrontation og åndelig recovery.

Begge sygdomme kan behandles 
indenfor stort set samme ramme 
og tilgang, hvor medicin spiller en 
central rolle, og hvor stabilisering 
opfattes som meget vigtig

143



DEN USYNLIGE MISBRUGSBEHANDLING?

Når ovenstående analyse er værd at gennemføre, så skyldes det at udover 
det positive i, at integreret behandling kan lykkes, så peger analysen også 
på, at de to sygdomsopfattelser synes at understøtte visse aspekter hos 
hinanden, nemlig dem der fokuserer på stabilisering og kronicitet. 

Som et led i min dataindsamling har jeg interviewet personalet og en del 
af  brugerne i KASA. Noget af  det, som var slående i interviewene med 
personalet var, at de ofte udtrykte usikkerhed i forhold til behandlingen 
af  stofmisbruget hos brugerne. Når jeg spurgte dem om, hvad de lavede 
af  misbrugsbehandling nævnte de substitutionsbehandling og forskellige 
praktiske, sundhedsfaglige tiltag inden for rammerne af  skadesreduk-
tionsbegrebet – f.eks. udlevering af  rene sprøjter og kanyler og undervis-
ning i korrekt injektionsteknik. Men ellers fandt de det svært at pege på 
noget specifikt, og flere nævnte, at misbrugsbehandling var noget, som 
de gerne ville lære noget mere om. Som foregående kapitel illustrerer, er 
det ikke fordi, at personalet ikke taler om og arbejder med stofmisbruget, 
men udtalelserne afspejler dog, at der en betydelig usikkerhed omkring, 
hvad der er behandling, hvad der virker, og hvad man skal gøre i forhold 
til misbrugsbehandlingen.

Interviewer:   Hvad giver du af misbrugsbehandling?

Case manager:   Der er samtaler og psykoedukation og kognitiv 
   uddannelse. Jeg prøver at belyse, hvad proble-
   merne er – kan du [brugeren] gøre noget, hvad
    ønsker du [brugeren] selv – værre og bedre,  
   støtte dem. Men jeg ved jo mest om psykiatri.  
   Der bliver ikke lagt så meget vægt på mis-
   bruget, for vi arbejder jo meget med harm
   reduction.

En del af  forklaringen på den manglende synlighed skyldes formentlig, at 
man bruger nogle af  de samme teknikker i misbrugsbehandlingen, som i 
psykiatrisk behandling – medicin, stofedukation og samtaler. Der er altså 
ikke noget i behandlingen, som nødvendigvis udskiller sig som ’misbrugs-
behandling’ pga. andre metoder eller tilgange. 

Et andet forhold, der peger på, at misbrugsbehandlingen er vanskelig 
at få øje på, var mine interview med brugerne. Et eksempel er denne 
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bruger: ”De er helt sikkert dygtige, personalet, specielt til det med psykiatri, 
men når jeg rigtig giver den gas med mit misbrug, så er de lige så hjælpeløse 
som mig”. 

Jeg vender tilbage til brugernes syn på behandling i kapitel 9, men vil 
gerne nævne to forhold her. Selv om brugerne generelt var glade for 
KASA, nævnte flere af  dem også, at de ikke oplevede, at deres stofmis-
brug blev ændret. Ovenstående citat er et eksempel på denne kritik. 
Et andet eksempel er brugere, der efterlyser medicin for selve afhæn-
gigheden, så den kunne blive behandlet ligesom deres psykiske lidelse. Et 
tredje eksempel er en bruger, der mener, at han har fået hjælp til mange 
praktiske ting, men lige omkring misbruget mener han, at han selv har 
gjort alt arbejdet. En del af  forklaringen på brugernes kritiske holdning 
til misbrugsbehandlingen skyldes, at brugerne selv har meget store mål i 
forhold til dette. De fleste af  dem ønsker sig at blive stoffri, at leve et helt 
almindeligt liv uden stoffer osv. og har derfor svært ved at se andre mål 
i misbrugsbehandlingen – f.eks. reduktion eller mindre skadeligt indtag 
– som opnåede mål. En anden del af  forklaringen kan være, at perso-
nalet ikke har fået italesat, at misbrugsbehandling er en lang og kompleks 
proces.

Skemaet om integreret behandling peger på, at en mulig forklaring på, at 
både brugere og personale ind i imellem kan have svært ved at pege på 
den konkrete misbrugsbehandling, er, at integrationen måske er lykkedes 
for godt: En særskilt misbrugsbehandling er forsvundet ind i en generel 
behandling af  brugernes kaotiske livssituation, med fokus på stabilisering 
og accept af  kronicitet. 

KONKLUSION

Analysen i dette kapitel viser, at integreringen af  psykiatrisk behandling 
og misbrugsbehandling er mulig, når misbrugsbehandlingen udføres in-
den for rammerne af  skadesreduktionstilgangen.
Analysen peger dog også på, at integreret behandling er en udfordring 
ikke bare på organisationsniveau, men også på et kulturelt niveau, når 
sygdomsopfattelser og opfattelser af  behandling skal søges at integreres. 
Når det er misbrugsbehandlingen, der synes at blive usynlig, snarere end 
den psykiatriske behandling, så skyldes det formentlig flere forhold. Dels 
at personalet, som nævnt tidligere, primært har baggrund indenfor psyki-
atrien, og dels at misbrugsbehandling har en meget kortere historie og en 

...Et andet eksempel er brugere, 
der efterlyser medicin for selve af-
hængigheden, så den kunne blive 
behandlet ligesom deres psykiske 
lidelse
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langt mindre faglig forankring end psykiatrien (se Jöhncke 2008 for en 
kritik af  dette forhold ved misbrugsbehandling).
Analysen peger dermed dels på en specifik udfordring for KASA – at 
opretholde et fokus på misbrugsbehandlingen også, og dels en generel 
udfordring for integreret behandling – at kunne fastholde egentlig inte-
greret behandling i behandlingsmiljøer, hvor en faglighed umiddelbart 
har dominans over en anden. En del af  anbefalingerne omkring inte-
greret behandling (f.eks. Barrowclough et al. 2001; Graham et al. 2006) 
fokuserer netop på at tilføre misbrugsbehandling til et psykiatrisk behan-
dlingstilbud. Ovenstående analyse peger på, at hvis dette skal lykkes, så 
kræver det en eksplicitering af  de misbrugsbehandlende faktorer i det 
samlede behandlingstilbud – overfor både brugere og behandlere.
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Mennesker med en dobbeltdiagnose er svære at få sat i behandling og 
fastholde i behandling. De bliver ofte beskrevet som ’svært integrerbare’ 
og som ’svingdørspatienter’ af  behandlingssystemet (Narkotikarådet 
1999a; Jessen-Petersen 1994). Disse karakteristika har været medvir-
kende til udviklingen af  nye anbefalinger for behandlingen af  denne 
gruppe: Behandlingstilbudene skal blandt andet være integrerede – dvs. 
at behandling for den psykiske sygdom og misbruget skal tilbydes samlet 
(se f.eks. Mueser et al. 2003; Drake et al. 1998; Vendsborg 2003; Bar-
rowclough et al. 2001; samt kapitel 3 i nærværende antologi), tilbudene 
skal være lavtærskel-tilbud – dvs. at folk med behov for behandling let skal 
kunne komme i behandling (Bømler 1996), og der skal være en relativ lav 
bruger-behandler ratio, så behandlerne har mulighed for at engagere sig 
i brugernes ofte mange forskellige, tunge og komplekse problemstillinger 
(Mueser et al. 2003).

KASA er et misbrugspsykiatrisk dagtilbud, hvis målgruppe er mennesker 
med en alvorlig psykisk sygdom, et alvorligt og kaotisk stofmisbrug og 
en kaotisk social situation. Dette tilbud har man søgt at rette specifikt 
mod de mennesker med en dobbeltdiagnose, der er svære at rumme in-
den for andre tilbud, og man har bl.a. brugt de ovenfornævnte tiltag for 
at sikre dette. Tilbuddet ligger således inden for rammerne af  både de 
nationale og internationale anbefalinger for behandlingen af  dobbeltdi-
agnose. Dette kapitel rejser spørgsmålet om, hvad KASAs brugere synes 
om denne form for behandling. For hvis mennesker med en dobbeltdiag-
nose er svære at få i behandling og fastholde i behandling, er det vigtigt, 
at de kan lide den behandling, som de får tilbudt.

METODE

En vigtig del af  de data, som jeg præsenterer her, kommer fra de sam-
taler, som jeg har haft med brugerne om deres syn på KASA, hvad de 
godt kan lide, og hvad, de synes, er mindre godt. En anden del kom-
mer fra observationer af  samtaler brugerne imellem og mellem bruger 

Hvis mennesker med en dobbelt-
diagnose er svære at få i behand-
ling og fastholde i behandling, er 
det vigtigt, at de kan lide den be-
handling, som de får tilbudt
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og case manager. De mere formelle samtaler eller interview er foretaget 
med 15 brugere, men alle KASAs brugere har været en del af  den øv-
rige dataindsamling. Det har været vigtigt med flere forskellige tilgang til 
brugerne. Dels fordi brugerne pga. deres psykiske lidelse har svært ved at 
deltage i lange og udforskende interviews, og dels fordi brugernes opfat-
telse af  KASA svinger med deres humør, deres psykiske lidelse og deres 
misbrug. De data, der her præsenteres, er ikke nødvendigvis repræsenta-
tive for alle KASAs brugere, men er udvalgt, så de dækker hele spektret 
af  brugernes oplevelser med behandlingen.

Generelt er mine data omkring brugernes syn på KASA karakteriseret 
ved at være meget positive i de formelle interview, mens mere negative 
forhold primært kommer til syne ved reaktioner i dagligdagen og mere 
uformelle meningsudvekslinger. At de formelle interview er præget af  
positive udsagn, skyldes flere ting. For det første at brugerne generelt er 
meget glade for at være i KASA, af  de grunde som vil blive præsenteret 
nedenfor. For det andet, så er de formelle interview ofte foretaget med 
brugerne på tidspunkter, hvor de har haft det rimelig godt – både psykisk 
og misbrugsmæssigt, hvilket er blevet afspejlet i et generelt positivt syn på 
deres tilværelse og behandling. Havde de haft det dårligt, havde de ikke 
formået at sidde stille og snakke med mig. For det tredje så har mange af  
dem en sådan relation til deres case manager – fortæller de mig – at de 
kan snakke om både gode og dårlige ting ved behandlingen med dem. 
Det betyder, at jeg ikke har fået den funktion, som andre antropologer 
ellers har haft, at alt det dårlige bliver fortalt til mig, fordi jeg er ufarlig i 
forhold til deres fortsatte behandling i institutionen. Kun to brugere har 
brugt mig på denne måde.

Så meget af  det kritiske materiale i dette kapitel kommer fra brugernes 
reaktioner i hverdagen. Og her er det vigtigt også at nævne, at brugerne 
generelt også er positive i den mere uformelle snak – flere af  de positive 
udsagn nedenfor kommer også fra disse data. Kritikken baserer sig i vid 
udstrækning på data fra deltagerobservationen. Følgende eksempler il-
lustrerer nogle af  de situationer, hvor disse data er indsamlet: Når en 
bruger har været til samtale med læge og case manager, og efterfølgende 
kommer ud og sætter sig i sofaen og brokker sig over indholdet og konklu-
sionen på deres samtale; når jeg har siddet sammen med en gruppe bru-
gere i cafeen og snakken har drejet sig om deres medicin, og hvorfor de 
ikke får den medicin, som de gerne vil have; eller når jeg har været den, 
der ringede rundt om morgenen for at vække brugerne og høre, om de 
kom, og er blevet skældt ud, fordi man var træt af  altid at blive ringet op.
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BRUGERNES SYN PÅ KASA

Der skal være julefrokost for brugerne i KASA. Personalet har været i gang 
med at lave mad siden morgenstunden, og de fleste af de 25 brugere sidder 
i cafeen og småsnakker om, at de glæder sig, at maden dufter dejligt, og at 
bordet ser rigtig fint ud med røde servietter. Et par af brugerne hjælper perso-
nalet med maden. Et par af brugerne når at gå, inden maden er færdig – de 
har ikke lyst til at sidde i så stor en forsamling eller har ikke sovet godt om 
natten. De får lidt af den færdige julemad med hjem, hvis det ikke lykkes 
personalet at overtale dem til at blive.
Da maden står på bordet lidt i 12, sætter alle sig og går i gang. På et tids-
punkt begynder et par af brugerne at snakke om, hvem der skal holde tale 
i år. En bruger som ved tidligere lejligheder har rejst sig og sagt pæne ord 
undslår sig denne gang. Så rejser Sofie – en af KASAs få kvindelige brugere 
– sig og siger, at så skal hun nok. ”Selv om jeg ikke altid er helt enige med 
jer [personalet] – og særlig dig [hun kigger over på psykiateren] – så er det 
et dejligt sted at komme, og I er så søde ved os. Skål”. Hele bordet klapper og 
skåler i sodavand.
En halv time senere er julefrokosten ved at være færdig. Folk har rejst sig for 
at gå hen og ryge. Flere vil gerne hjem nu, da arrangementet er overstået, og 
personalet går så småt i gang med at rydde op.

I de samtaler og interviews jeg har haft med de fleste af  KASAs brugere 
over en 2½-årig periode, har langt de fleste givet udtryk for, at de var 
glade for at gå i KASA, at de syntes de fik hjælp med en lang række af  de-
res problemer, at personalet var søde og hjælpsomme, og at de ikke havde 
lyst til at skulle gå i behandling et andet sted på et tidspunkt. Nogle få 
brugere har givet udtryk for, at behandlingstilbuddet er godt nok, men at 
de grundlæggende ikke hører til, fordi de ikke selv oplever at have psyki-
atriske problemer. Den følgende gennemgang giver en række eksempler 
på de forhold, som brugerne beskriver eller taler om som henholdsvis 
positive eller negative ved behandlingstilbudet i KASA. Det er karakte-
ristisk, at brugerne oftest forholder sig til KASA som et samlet tilbud, og 
ikke skiller de enkelte tilbud ud.
 

POSITIVE ASPEKTER VED BEHANDLINGEN I KASA

Det, som stort set alle brugerne fremhæver som noget særligt positivt ved 
KASA, er den tætte kontakt og relation, som de har til personalet. Nogle 
af  brugerne kan fortælle om, at de med deres case manager for første 
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gang i mange år oplever en person, der gider dem og kan holde dem ud. 
“Jeg synes, at David er meget dygtig. Han kender mig, han hjælper mig, han 
forstår mig. For første gang i mange år er der en, der kan det. En anden 
fortæller: Jeg bliver så glad, når jeg sidder i bussen og Signe ude fra KASA 
ringer. Så kan de andre i bussen se, at der også er nogen, der gider ringe til 
mig”. 

Det er dog karakteristisk, at mange af  brugerne er mest glade for dem, de 
oplever, går længere end den fagligt definerede rolle. 
“Jeg synes, at Christina har været en rigtig god case manager for mig, også 
fordi at hun går længere end, hvad man kan forvente, og hvad nogle af de 
andre gør. Jeg kan se, at hun kæmper nogle kampe for mig, som hun ikke 
behøvede at gøre”.

I de formelle samtaler nævner brugerne også, at de synes, at det er rart, 
at KASA har ansat både psykolog, psykiater, socialrådgiver udover deres 
case managere. Flere nævner også, at de synes, at personalet er veluddan-
net og dygtigt – særligt indenfor det psykiatriske område. Flere fortæller 
om, at de har fået konkrete redskaber til at afhjælpe konkrete problemer 
– f.eks. angst. Nogle få nævner også at have fået hjælp til at begrænse de-
res stofmisbrug. Dem, der nævner dette, knytter det sammen med, at de 
generelt har fået mere styr på deres liv, og derfor ikke længere har brug 
for at bedøve sig i samme omfang som tidligere.

En af  de metoder, som case managerne anvender til at etablere en tæt 
relation til brugerne, er at hjælpe dem med mange forskellige, mere 
praktiske ting – udover det egentlige behandlingsmæssige arbejde. Man 
hjælper med at købe tøj, udstyr til lejlighed, søge om gældssanering, 
etablere kontakt med pårørende, hvor man har mistet kontakten, søge 
kommunen om særtilskud, afmelde diverse abonnementsordninger på 
f.eks. film, følger brugerne til fremmøde i socialforvaltningen og domstole 
og til afhøring hos politiet, indhenter oplysninger om forskellige soma-
tiske klager hos diverse behandlingsinstitutioner, hjælper med at rydde op 
i lejligheden osv. Denne hjælp er brugerne ofte dybt taknemmelige for. I 
mine interviews med brugerne listede flere af  dem alle de ting, som de 
mente at have fået hjælp til i KASA. I et evalueringsstudie af  belastede 
stofmisbrugere i metadonbehandling fandt Asmussen og Kolind på til-
svarende vis, at den personlige relation af  misbrugerne blev beskrevet 
som afgørende for oplevelsen af  behandlingen (2005).
På grund af  den tætte relation får case manageren også et meget omfat-
tende kendskab til den enkelte bruger: De ved, hvornår deres brugere 

...Denne hjælp er brugerne ofte 
dybt taknemmelige for

154

KAPITEL 9
BRUGERNES OPFATTELSE 
AF BEHANDLING



står op om morgenen; en del om hvad de laver i løbet af  en almindelig 
dag; hvem de omgås; hvad de misbruger; hvad de spiser; hvordan de 
sover om natten; hvordan deres lejlighed ser ud; hvor gode de er til at 
holde lejligheden i orden osv. Og en del brugere er faktisk glade for, at 
der er nogen, der kender dem så godt. Som en bruger sagde i et inter-
view: “Hvordan skal hun [case manageren] vide, hvad hun skal spørge 
om, hvad der er problemet, hvis hun ikke kendte mig så godt?” 
Igen kan man henvise til Asmussen og Kolind, der på tilsvarende vis fandt, 
at case manageren kom til at stå som indgang til den øvrige behand-
ling (2005).

Dette tætte kendskab til brugeren og følgen med i brugernes liv har også 
på et andet punkt en positiv betydning for nogle brugere. 
Jesper havde gennem en længere periode haft et eskalerende misbrug af ben-
zodiazepiner, som han havde svært ved at blive ved med at skaffe. Dette op-
levede case manageren på meget tæt hold, når Jesper ofte kom om morgenen 
og var abstinent, svedte, rystede, havde uro, angst osv. som Jesper talte med 
ham om, og som han fysisk kunne observere. Da Jesper en dag ikke læn-
gere selv kunne klare at skaffe sine benzodiazepiner, havde case manageren 
en levende oplevelse af Jespers problemer, som han kunne fremlægge til 
lægesamtalen, da Jesper ønskede at snakke med lægen om en benzodiazepin 
nedtrapning. Hvorvidt nedtrapningen kom til at fungere som en egentlig 
nedtrapning, eller om det snarere fungerede som en midlertidig substitution 
af Jespers illegale brug, var case manageren dog noget usikker på. Men Jes-
per var rigtig glad for både case manager og lægen og syntes, at de – i hvert 
fald til dels – forstod hans problemer.

Noget andet som brugerne lægger stor vægt på er den rummelighed og 
accept, som de oplever i KASA. Netop fordi målgruppen er psykisk syge 
med misbrug, så er KASA et sted, hvor de kan få lov at være med alle de-
res problemer. Særligt i forhold til flere af  brugernes erfaring med psyki-
atrien fremstår KASA som et meget positivt sted; for langt de fleste af  
brugerne er KASA det første sted, som brugerne har haft kontakt med, 
som har været specifikt rette mod dobbeltdiagnoser. 
Claus fortæller, at de sidste par gange han har været indlagt på psykiatrisk 
afdeling, har personalet været meget trætte af ham og hans gentagende ind-
læggelser. Han fortæller, at flere personalemedlemmer har spurgt ham ad 
flere gange, om han ikke bare kan holde op med at ryge hash, så han ikke 
behøver at blive indlagt så tit. Claus oplever, at han bliver nødt til at skjule 
sit misbrug, når han er indlagt på psykiatrisk afdeling, og at det derfor 
kommer til at fylde endnu mere i hans bevidsthed. Han fremhæver, at det er 
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noget af det rare ved at være i KASA. ”Her behøver jeg ikke at gå og lade som 
om, at jeg er en anden, end den jeg er”, siger Claus. Han mener samtidig, 
at behandlingen af hans psykiatriske lidelse bliver mere kvalificeret, fordi 
personalet ved, at han også har et misbrug af hash. 

KASA har forsøgt at skabe et miljø i institutionen, hvor man rummer 
brugernes forskellige problemer og afvigende adfærd og kun har få, men 
faste regler (se kapitel 5). Det virker, som om man har ramt denne balance 
godt. Mange af  brugerne taler om KASA som et fristed, eller som deres 
sted. Og de få brugere, som på grund af  trusler eller vold ikke længere 
kan benytte værestedsfunktionen i KASA, har alle fortalt til personalet, at 
de var kede af  det og meget savnede at komme i KASA.

NEGATIVE ASPEKTER VED BEHANDLINGEN I KASA

Som nævnt er det ikke negative aspekter ved behandlingen, som fylder 
mest hos brugerne. Der er dog muligt at påpege en række punkter, som 
brugerne er mere kritiske i forhold til – enten eksplicit i interviewene med 
mig eller på baggrund af  utilfredshed eller brok over konkrete forhold. 
Flere af  brugerne nævner, at de godt nok får hjælp til mange praktiske 
ting, men at de ikke oplever, at personalet kan hjælpe dem ret meget i 
forhold til deres stofmisbrug. De behandlingsmuligheder, som personalet 
har i forhold til disse problemstillinger, oplever brugerne ikke, er dem til 
meget hjælp. Nogle efterlyser medicin: “Det ville være dejligt, hvis I havde 
en pille, man kunne få, så man ikke længere havde brug for det”. En anden 
siger: “Når jeg rigtig giver den gas med speeden, så er der ikke noget, som I 
kan gøre. Så er I lige så hjælpeløse, som jeg er”. 

Andre oplever, at det er deres eget arbejde, som gør at misbruget i peri-
oder er mindre. “Jeg har fået hjælp til meget, men ikke til at holde op – det 
jeg har flyttet mig der, det har jeg selv gjort”. Næsten alle brugere oplever, 
at de i perioder nok får begrænset deres misbrug, men at det så eskalerer 
igen i andre perioder, hvilket de beskriver som en oplevelse af, at behand-
lingen ikke virker.
Denne utilfredshed hænger til dels sammen med, at næsten alle brugerne 
har et ønske om at leve et liv helt uden stoffer, men at de ikke har noget 
konkret bud på, hvordan de skal komme til det. De placerer dette håb 
på personalet, hvilket betyder, at også skuffelsen over ikke at kunne opnå 
stoffriheden bliver knyttet til personalet.

Mange af brugerne taler om KASA 
som et fristed, eller som deres sted
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Nogle af  brugerne fortæller også, at de ikke bryder sig om at komme ret 
meget i KASA, fordi de her bliver tilbudt at købe forskellige stoffer eller 
piller. Eller de bliver spurgt, om de vil være med til at tage noget. De 
fleste, der fortæller om disse forbehold, har dog også perioder, hvor de 
aktivt søger dette samvær og kan i de situationer fortælle, at det er rart at 
komme i KASA, for der er der nogen, der er ligesom dem selv, og som 
de kan slappe af  og have det rart sammen med – hvilke ofte inkluderer 
et vist misbrug. Det er ikke tilladt at tage stoffer eller handle med dem 
i KASA, men ofte går brugerne en lille tur med hinanden, hvor handel 
eller stofindtag klares.

Hovedparten af  brugerne i KASA er i substitutionsbehandling med en-
ten metadon eller subutex. Tildelingen af  denne substitutionsbehandling 
oplever brugerne som liberal. De udtrykker ikke bekymring i forhold til 
deres metadonordination, sådan som Steffen Jöhncke fandt blandt mis-
brugere i en brugerundersøgelse for 12 år siden (1997). Få brugere kan 
udtrykke utilfredshed med den aftale om udlevering af  metadon, som 
de har. Men det er som sagt få, også fordi brugerne som regel godt kan 
lide at komme i KASA, og det derfor heller ikke er så problematisk for 
dem at skulle komme og hente medicin flere gange om ugen. Denne 
utilfredshed og kamp om kontrol, som man tidligere så omkring meta-
donen, kan man dog finde reminiscenser af  i forbindelse med ordination 
af  benzodiazepiner (stesolid og lignende præparater, som mange stofmis-
brugere misbruger, og som er meget afhængighedsskabende). Man har i 
KASA en praksis omkring ikke at give brugerne flere benzodiazepiner, 
end de allerede får ved opstarten i KASA. Men det giver i perioder nogle 
utilfredse brugere, som mener at have behov for benzodiazepiner til at 
dæmpe deres uro og angst og ikke kan forstå, at den medicinske behand-
ling af  psykiatriske lidelser i KASA ikke kan udstrækkes til også at gælde 
denne type af  problemer.

Andre af  brugerne reagerer på den tætte relation, som personalet søger 
at etablere, og som brugerne til dels oplever som kontrol. Nogle af  bru-
gerne bliver trætte af, at der er en behandlingsperson, der har en så tæt 
følgen af  deres liv, og udtrykker irritation over, at der er en, der ringer 
hver morgen, og spørger, hvordan man har det. ’Kan jeg ikke bare få lov 
at være syg og misbrugende i fred, uden at der er nogen, der blander sig’, 
synes at være en reaktion hos nogle brugere i nogle perioder. 
Niels er meget ambivalent omkring sin behandling og har, ifølge personalet, 
en dårlig sygdomsindsigt. Niels giver udtryk for, at han er rigtig træt af at 
blive ringet op hver morgen, og at nogen spørger til, hvordan han har det. 
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Specielt når han så vælger ikke at komme i flere dage, så bliver case mana-
geren meget insisterende i sin kontakt, spørger hvorfor han ikke kommer, om 
han ønsker besøg. Case manageren giver udtryk for, at hun bliver bekymret, 
når han ikke kommer i KASA flere dage i træk. Og Niels bliver rigtig træt af 
den bekymring, som han ikke oplever at have ønsket.

Som beskrevet ovenfor, så anvender case managerne i KASA at hjælpe 
brugerne med mange ting til at etablere den tætte relation. Men den 
meget omfattende hjælp betyder også, at brugerne bliver meget frus-
trerede, når de rammer grænsen for, hvad case manageren vil være med 
til. Den grænse er nemlig for brugeren ofte arbitrær (Jöhncke 1997). Det 
er også en mulighed, at brugerens psykiske lidelse gør det sværere for 
dem at finde den grænse, som ofte ikke defineres eksplicit, men ved hjælp 
af  mere uformelle bemærkninger og afvisninger. Lotte har mange soma-
tiske problemer, og case manageren bruger løbende meget tid på at tale med 
Lotte om disse problemer, og følger hende ofte til behandling forskellige steder. 
Dette er Lotte glad for, fordi hun selv oplever, at hun har svært ved at blive 
hørt i behandlingssystemet. En dag er case manageren med Lotte hos en 
almen praktiserende læge, og Lotte begynder at plage lægen for at udskrive 
en recept på nogle benzodiazepiner, som hun har et omfattende misbrug af. 
Case manageren vil ikke støtte hende i, at hun har behov for dette, selv om 
Lotte beskriver sin angst og uro. Efterfølgende er Lotte ked af det og vred, 
fordi hun ikke kan forstå, at case manageren godt vil hjælpe hende med 
nogle af hendes lægelige problemer, men ikke andre.

En anden bruger har massiv social angst og har tit svært ved at komme ud 
af døren. Det hjælper ham lidt, hvis han følges med sin kæreste, som også 
er misbruger. Men tit kommer de ikke af sted, og så klarer de sig ved at dele 
deres metadondosis. Det fortæller brugeren en dag sin case manager, og case 
manageren bliver nødt til at reagere ved at kræve dagligt fremmøde i en 
periode, fordi brugeren nu skal til at tage sin metadon overvåget, så han 
ikke deler den med kæresten. Brugeren bliver meget frustreret over dette, da 
han oplever, at den tillid, som case manageren har søgt at opbygge, alligevel 
ikke gjaldt (hele vejen). Og at hans problemer med socialt angst faktisk blev 
forværret, da han nu skal ud af døren hver eneste dag.

En anden bruger oplevede, at den tætte relation, som han i udgangs-
punktet satte stor pris på, i en konkret situation ikke længere var entydig 
positiv. Han beskrev, hvordan han havde skiftet kommunal sagsbehandler 
og flere andre kontaktpersoner rundt om ham, så nu var der ikke nogen, 
der kendte ham og hans historie – bortset fra hans case manager i KASA, 
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som han af samme grund var bange for at miste. Denne glæde ved case 
managers store kendskab til ham, blev dog lidt mindre, da han søgte om øget 
samvær med sin søn, og myndighederne derfor gik i gang med at indhente 
oplysninger og udtalelser omkring ham, blandt andet hos KASA. 
Case manageren kan altså skifte rolle fra at være en primær social kontakt 
til at blive en repræsentant for et bureaukratisk system; et skift som bru-
geren nok har formel viden om, men som vedkommende sjældent forstår 
rækkevidden af.

For brugerne er deres problemer tit uløseligt vævet sammen, og skellet 
mellem hvilke problemer, der kan bringes til case manageren, og hvilke 
der ikke kan, er for nogle af  brugerne meget svær at finde (Jöhncke 1997). 
Nogle vælger at komme med stort set alt – og oplever så en afvisning eller 
sanktion som i eksemplet ovenfor – en reaktion som KASA ellers arbej-
der målrettet på, at brugerne ikke skal opleve. Andre prøver selv at finde 
grænsen, hvilket betyder, at centrale dele af  deres liv bliver holdt uden for 
behandlingssystemet – selv om disse områder ofte vil være relevante at 
arbejde med i en behandling. En bruger med en skizofrenidiagnose havde 
en stor gæld til nogle pushere efter et tidligere meget stort kokainmisbrug. 
Denne gæld gjorde ham meget stresset og betød også, at hans økonomiske 
situation var meget dårligere end, hvad de officielle tal lod antyde. Denne 
bruger syntes ikke, at han kunne inddrage sine behandlere i disse problemer, 
fordi der var tale om narkogæld, og ikke gæld til DSB eller lignende. Men at 
dette problemområde blev holdt uden for behandlingssamtalerne betød, at be-
handlerne havde meget svært ved at fastholde et kontinuerligt behandlings-
forløb. Der kom hele tiden noget i vejen, som behandlerne ikke rigtig forstod. 
Denne case viser også, at selv om brugerne nok sætter pris på KASA, så 
repræsenterer behandlingen også en indgriben i deres dagligdag, som i 
nogle tilfælde bliver endnu et forstyrrende element i en i forvejen stresset 
hverdag.

Ovenstående gennemgang viser, at en del af  de forhold, som brugerne 
sætter pris på ved KASA – den store hjælp og den tætte relation – også 
er noget af  det, som de i andre situationer forholder sig mere kritisk til. 

KONKLUSION

Man har i KASA formået at etablere et behandlingstilbud, som brugerne 
med en dobbeltdiagnose godt kan lide at komme i. Man kan dermed 
sige, at en vigtig forudsætning for at kunne fastholde brugerne i behand-
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ling – og dermed undgå den udstødelse som mange af  dem har erfaring 
med – er til stede. Særligt den personlige relation til deres case manager 
værdsætter brugerne. Men ligeså vel som, at brugerne værdsætter den 
intensive og tætte behandling, så skaber den også en række konfliktsitua-
tioner i forholdet mellem behandler og bruger. Positivt taler brugerne 
om kendskab og medleven i problemer, negativt reagerer de på kontrol-
aspekterne. Kontrol er et gammelkendt begreb i forhold til metadonbe-
handling og -udlevering. Ovenstående analyse viser dog, at kontrol ikke 
længere udgør så formelt et kritikpunkt, i hvert fald ikke blandt brugerne 
i KASA. Dette betyder dog ikke, at spørgsmålet om kontrol er forsvun-
det ud af  misbrugsbehandlingen, men at det i dag er konfigureret på en 
anden måde. Den personlige relation, der er indgangen til behandling-
en, indebærer også et aspekt af  kontrol med brugernes hverdag, deres 
sygdom og deres misbrug. Relationen som behandlingsskaber og behand-
lingsbærer bør derfor følges af  en opmærksomhed omkring ’sidegevins-
ten’ kontrol, og hvordan den påvirker brugerne.
 

...Ligeså vel som, at brugerne 
værdsætter den intensive og tætte 
behandling, så skaber den også en 
række konfliktsituationer i forholdet 
mellem behandler og bruger
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INDLEDNING

I nogle beskrivelser af  mennesker med dobbeltdiagnose bliver det nævnt, 
at dette er en gruppe mennesker, der stort set ikke har nogen kontakt til 
deres pårørende (f.eks. Bømler 1996), i andre nævnes de pårørende ikke 
(f.eks. Narkotikarådet 1999a). Ikke desto mindre er pårørende til men-
nesker med dobbeltdiagnose en vigtig målgruppe for behandling, både 
for de pårørendes egen skyld, men også fordi hjælp til pårørende betyder 
et øget engagement i den syges liv og en mere positiv kontakt til den syge; 
forhold, der har positiv betydning for sygdommens forløb (Mueser et al. 
2003). 
Dette kapitel handler om pårørende til mennesker med en dobbeltdi-
agnose. Som led i projektet om behandlingen i KASA har jeg regis-
treret behandlingstilbuddets kontakt med pårørende og interviewet otte 
pårørende om deres syn på den behandling, som brugerne modtager. De 
pårørende som medvirker i dette kapitel er ikke repræsentativt udvalgt, 
men er valgt med henblik på at medtage de forskellige slags pårørende, 
som KASA har berøring med, i undersøgelsen. De emner, som berøres 
i artiklen, giver dermed et billede af, hvad der er for nogle problemstil-
linger, som pårørendegruppen på forskellig vis har.

ER DER PÅRØRENDE?

Man kunne måske forvente, at når der er tale om mennesker, der er så 
hårdt belastede af  både psykisk sygdom og misbrug, så ville de færreste af  
brugerne have nogle pårørende tilbage, som interesserede sig for dem og 
deres behandling, og som var interesserede i kontakt med behandlings-
stedet (Mueser et al. 2003: 196, 204). Det er dog på ingen måde tilfældet 
med brugerne i KASA. De fleste af  brugerne har nogle mennesker i 
deres omgangskreds, som de selv betegner som deres pårørende. Som 
regel er der tale om forældre og kærester. Nogle få har også kontakt med 
søskende. En gennemgang af  KASAs 26 brugere pr. 1 april 2008 viser, 
at alle brugerne på nær én har nogen, som de betegner som pårørende, 

De fleste af brugerne har nogle 
mennesker i deres omgangskreds, 
som de selv betegner som deres 
pårørende
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og som de har en eller anden form for kontakt til. Ved tidligere gennem-
gange har der været 2 eller 3 brugere, der ikke havde nogen pårørende. 
Brugere uden pårørende er oftest brugere med en anden etnisk baggrund 
end dansk, som er kommet alene til Danmark, og derfor ikke har nogle 
pårørende her. Flere af  dem har dog pårørende i deres oprindelsesland 
og har telefonkontakt med disse.
 
For nogle af  brugerne er der tale om, at de har nogle pårørende, som de 
dog ikke ønsker, at KASA skal have nogen kontakt med. For ca. ¾ af  bru-
gernes vedkommende har KASA dog kontakt til brugernes pårørende i 
et eller andet omfang, og for ca. halvdelen af  brugerne er der en løbende 
kontakt i forskelligt omfang. KASA er ikke selv opsøgende overfor de 
pårørende, som man ikke har kontakt med. Man har valgt at respektere 
valget hos de brugere, der ikke ønsker, at behandlingsstedet skal have 
kontakt med deres familie. Og man har valgt at respektere ønsket hos de 
pårørende, der ikke selv ønsker at have kontakt med behandlingsstedet. 
Der bliver altid indhentet samtykke fra brugeren, før personalet har kon-
takt med pårørende.
Pårørendegruppen er meget forskelligartet. Der er nogle, der selv er be-
lastede af  psykiske problemer og/eller misbrugsproblemer og nogle, der 
ikke er. Flere af  de pårørende, der er kærester til KASAs brugere, har selv 
kontakt med et misbrugsbehandlingstilbud.

På grund af  intensiteten i behandlingstilbuddet, det relativt langvarige 
forløb og organiseringen efter principperne om case management er der 
i KASA tid og mulighed for, at man kan have kontakt med de pårørende. 
I praksis fungerer det sådan, at en brugers case manager også er den per-
son, som de pårørende har kontakt med. Noget af  denne kontakt går til 
egentlig hjælp og behandling af  den pårørende selv, andet af  denne kon-
takt bruges til at støtte og hjælpe den pårørende i rollen som pårørende 
til en psykisk syg, kaotisk stofmisbruger.

Intensiteten i kontakten mellem KASA og de pårørende er meget for-
skellig. Nogle har kontakt med behandlingsstedet flere gange om ugen, 
f.eks. fordi de følger brugeren derhen for at sikre sig, at brugeren kom-
mer til behandlingen; andre har telefonisk kontakt flere gange om ugen, 
hvis brugeren er inde i en kaotisk periode med meget misbrug og tjek-
ker med KASA, hvornår brugeren sidst er set; for andre igen kan der 
gå måneder imellem, og kontakten har primært et socialt indhold, hvor 
man snakker lidt i telefonen om, hvordan den pårørende har det. For de 
fleste pårørende svinger hyppigheden af  kontakten meget med brugerens 
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tilstand – når brugeren har det dårligt, er der meget kontakt, og når bru-
geren har det godt, er der mindre kontakt.

KASAS ARBEJDE MED PÅRØRENDE

KASA har et tilbud til pårørende om at kunne deltage i en gruppe, hvor 
man dels får konkret information om de forskellige lidelser og behandlin-
gen af  dem, og dels har mulighed for at udveksle erfaringer med andre 
i en tilsvarende situation. Som en pårørende siger: “Det er svært at dele 
det med andre, f.eks. på ens arbejde. Hvis ens datter havde kræft, så ville 
det være nemmere, men når jeg fortæller, at hun er skizofren og ryger hash 
og tager kokain, så bliver der så stille. Det er også svært for dem at forstå, at 
hun bliver ved. ’Hvorfor holder hun ikke bare op?’, var der engang en, der 
spurgte”.

KASA har også haft et åbent hus arrangement, hvor pårørende kunne 
komme og se KASA og møde de ansatte, og hvor der var forskellige 
mindre oplæg om f.eks. skizofreni, kognitiv behandling af  dobbeltdi-
agnoseproblematikker og substitutionsbehandling med metadon eller 
subutex. Dette arrangement blev afholdt, fordi der i en periode ikke var 
pårørende nok, der ønskede at deltage i et egentligt gruppeforløb. Der-
udover er der mulighed for individuelle samtaler mellem den pårørende 
og behandlerne i KASA, f.eks. case manageren eller psykiateren.

Udover disse mere formelle tilbud til de pårørende er der også en lang 
række aktiviteter, som udføres af  case manageren i arbejdet med bru-
geren, som også kan indeholde et element af  hjælp til de pårørende. 
Dette vil der i det følgende blive givet en række eksempler på: En bruger 
er blevet smidt ud af sin lejlighed. Han beskriver selv, at han er blevet meget 
ked af det og har fået det psykisk dårligt på grund af det, og derfor er han 
begyndt at misbruge markant mere, end han plejer for at komme væk fra 
det hele. Hans mor har lovet, at hans ting kan stå hjemme hos hende i en 
periode. Da lejligheden skal pakkes sammen, er brugeren ikke til stede, og 
moren ringer og spørger brugerens case manager, om han har mulighed for 
at hjælpe. Sammen får de lejligheden pakket sammen og tingene flyttet, så 
brugeren har dem til næste gang, han skal prøve at bo i en lejlighed.

En bruger er blevet inviteret til en større social sammenkomst i sin familie 
og vil egentlig gerne med, men er også nervøs for, om hun kan klare det, da 
hun ofte får det dårligt, når hun er sammen med mange mennesker. Hendes 
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case manager har en samtale med hendes bror, der arrangerer festen. Case 
manageren fortæller broderen om brugerens problemer med social angst, og 
forklarer, at det er vigtigt, at hun har mulighed for at trække sig, hvis hun 
begynder at få det dårligt. Dette er broderen indforstået med, og det bliver 
sørget for, at brugeren kan komme hjem, hvis hun får brug for det.

At give de pårørende viden om dobbeltdiagnose generelt og brugerens 
tilstand i øjeblikket er noget af  det, som case managerne bruger en stor 
del af  deres kontakt med de pårørende på. Der er jo tale om et stort 
kompleks, der både ombefatter den psykiske sygdom, misbruget, inter-
aktionen mellem de to og de forskellige typer af  behandling. Mange af  
de pårørende efterlyser viden omkring disse ting, eller også fortæller bru-
gerne om, at de gerne vil have, at deres pårørende får noget mere viden, 
så de bedre kan forstå dem. Hvis der ikke er et egentligt pårørendetilbud 
på det konkrete tidspunkt, vil de pårørende typisk blive inviteret til en 
samtale, hvor man vil tale om de konkrete problemer. Da brugerne kom-
mer i KASA flere gange om ugen, ser case manageren ofte brugeren 
hyppigere end de pårørende, og de pårørende bruger derfor også case 
manageren til at blive løbende orienteret om brugerens tilstand. Flere 
af  de pårørende fortæller, at de oplever, at case manageren i KASA har 
en bedre kontakt til brugeren, end de selv har og derfor også bedre ved, 
hvordan det egentlig går med brugeren. Som en sagde: “Mig vil han ikke 
fortælle noget, jeg er jo bare hans mor, og han bliver vred, hvis jeg spørger for 
meget. Hvorimod hans case manager i KASA, han kan bare spørge, og så 
fortæller han [brugeren], hvordan det går, og hvad der rør sig”.

For de pårørende, der har en meget tæt kontakt med brugeren – f.eks. 
fordi de bor sammen, kan kontakten med KASA også indbefatte gode 
råd om, hvordan man kan tackle brugerens temperament eller udad-
reagerende adfærd, der kan have baggrund i den psykiske lidelse. “Hun 
[case manageren i KASA] har givet mig mange gode råd om, hvordan jeg 
kan tale til Kim [brugeren], når han bliver vred eller bange. Jeg ved jo ikke 
så meget om det der, de siger, at han fejler”.
Flere pårørende fortæller, at de oplever at blive aflastet af  case mana-
geren. En pårørende beskriver, hvordan det tidligere var hendes ansvar 
at sørge for, at brugeren mødte op til samtaler på kommunen eller til un-
dersøgelser hos lægen, og den opgave føler hun, at hun ikke længere står 
alene med, fordi der også er en case manager, der kan hjælpe til.
En pårørende til en bruger, der døde, mens hun var indskrevet i KASA, 
fremhævede i samtalen, at han [den pårørende] var meget glad for, at 
case manageren var taget med politiet ud til lejligheden, dengang hvor 
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døren skulle åbnes, efter at ingen havde hørt fra brugeren i nogle dage. 
Han synes også, det var rart, at case manageren havde deltaget i begra-
velsen – “Hun [case manageren] var jo vigtig i hendes [brugerens] liv og 
kendte hende rigtig godt, så det var rart, at hun også var der til begravelsen”.

Nogle pårørende får også tilbud om egentlig behandling. Det kan være 
tilbud om samtale hos psykologen i KASA, f.eks. med henblik på at bear-
bejde skyld og sorg i forbindelse med brugerens sygdom. Flere af  bru-
gernes kærester, som selv er i behandling for misbrugsproblematikker, har 
fået hjælp til somatiske problemstillinger, som de ikke selv har magtet 
at få undersøgt, eller hvor det almindelige behandlingssystem har afvist 
dem. I de tilfælde har brugerens case manager fungeret som en form for 
case manager for den pårørende også i en kortere periode.

Som eksemplerne viser, kan man ikke drage en skarp linje mellem hjælp 
til pårørende og hjælp til brugerne. Mange af  opgaverne har elementer 
af  begge dele. Men de pårørende giver i mine samtaler med dem udtryk 
for, at de oplever det som en hjælp til dem. “Det havde de [personalet i 
KASA] jo ikke behøvet at gøre”, er et typisk udsagn fra de pårørende, når 
de beskriver forskellige ting, som personalet i KASA har hjulpet med.

HJÆLP FRA DE PÅRØRENDE

På grund af  den periodevis tætte kontakt mellem case manager og 
pårørende, oplever case managerne indimellem også at få hjælp fra de 
pårørende i deres behandlingsmæssige arbejde. Et eksempel på dette er, 
når de pårørende bliver kontaktet med henblik på at finde ud af, hvordan 
brugeren har det i øjeblikket. F.eks. i forhold til brugere, der bor sammen 
med de pårørende, kan man kontakte de pårørende med henblik på, om 
brugeren tager sin medicin eller er meget misbrugende i øjeblikket. Der 
er også i nogle få tilfælde perioder, hvor den pårørende konkret sørger 
for, at brugeren tager sin medicin. Nogle gange kan man også søge infor-
mation om, hvorvidt brugeren har mange psykiatriske symptomer, når 
vedkommende ikke er i KASA. Indimellem kan de pårørende på den 
måde komme til at fungere som en forlængelse af  KASA og kan blive 
en form for kontrolinstans uden for behandlingsstedet. Denne rolle kan 
være belastende for de pårørendes relation til brugeren og det er vigtigt, 
at case manageren er opmærksom på, om man får etableret en sådan 
kontrolrolle.

Indimellem kan de pårørende kom-
me til at fungere som en forlæn-
gelse af KASA og kan blive en form 
for kontrolinstans uden for behand-
lingsstedet
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Et andet vigtigt område, hvor KASA får hjælp fra de pårørende, er i 
forhold til at motivere brugeren til at deltage i behandling. Ved at infor-
mere de pårørende omkring sygdommene og behandlingen er man også 
med til at give de pårørende den samme holdning til psykisk sygdom, 
misbrug og behandling, som KASA har. Det betyder også, at brugeren 
bliver påvirket i behandlingsstedets retning, også når brugeren ikke er på 
behandlingsstedet. Dermed understøtter behandlingssted og pårørende 
hinanden frem for evt. at modarbejde hinanden i tilgangen til brugeren. 
Der er dermed mulighed for at skabe en fælles tilgang til brugeren mel-
lem to af  de centrale sociale aktører i brugeren liv: Familie og behand-
lingsstedet, hvor brugeren tilbringer mange timer hver uge, og får hjælp 
til mange ting.

DE PÅRØRENDES SYN PÅ BEHANDLINGEN

Dette afsnit vil præsentere nogle af  de temaer, som de otte pårørende 
rejste i de interviews, jeg lavede med dem. Helt overordnet udtrykte de 
pårørende en stor glæde ved, at brugerne var i behandling i KASA, og de 
færreste havde konkrete forslag til, hvad man behandlingsmæssigt kunne 
gøre anderledes; nogle begrundende dog denne mangel på forslag med, 
at det ikke var et område, som de vidste så meget om, eller at de ikke 
havde uddannelse inden for området, og derfor ikke vidste, hvordan man 
ellers kunne arbejde med det. En enkelt pårørende har i forskellige sam-
taler med personalet givet udtryk for, at han mener, at KASA er skyld 
i brugerens øgede misbrug gennem en periode, fordi brugeren møder 
flere misbrugere i KASA. Dette er dog ikke en generel opfattelse. Andre 
pårørende, som jeg har talt med, har direkte adspurgt sagt, at andre mis-
brugere kan brugerne finde mange andre steder, og at det ikke har noget 
med KASA at gøre.

De fleste af  de pårørende havde fået tilbud om at komme til samtale 
eller deltage i gruppe og på denne måde få information om brugernes 
sygdomme og behandling. De fleste mente dog også, at det var noget, 
som de havde behov for at vide mere om. Flere af  de pårørende fortalte, 
at de havde været ude til en enkelt samtale, men at det slet ikke havde 
været nok, og at der jo løbende rejste sig nye spørgsmål. Flere pegede på, 
at brugeren og vedkommendes situation jo havde ændret sig, og at det 
nu var nogle andre problemer, der dominerede i oplevelsen af  brugeren. 
Disse udsagn peger på, at der i kontakten med de pårørende er brug 
for løbende tilbud om samtaler, og at viden om dobbeltdiagnose og be-
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handling ikke er noget, der kan formidles ved en enkelt samtale (se også 
Mueser et al. 2003: 200). Alle de pårørende sagde, at de altid bare kunne 
ringe til KASA og tale med case manageren om brugeren, men ikke alle 
koblede dette tilbud til, at de også kunne bruge kontakten til at få mere 
viden om den psykiske sygdom og misbruget.

Alle de pårørende gav udtryk for, at de syntes, at case manageren kendte 
brugeren rigtig godt, og alle syntes, at ideen med at organisere behand-
lingen sådan, at brugeren havde en case manager, var rigtig god. Fordi 
case manageren lærer brugeren så godt at kende, oplever flere af  de 
pårørende, at de i case manageren får en, som de kan dele deres frustra-
tion over brugerens destruktive liv med, og en som kan forstå, at de fort-
sat kan elske og yde omsorg for brugeren. I interaktionen med case ma-
nageren oplever de pårørende en forståelse, som flere af  dem fortæller, 
mangler i deres øvrige sociale liv. Denne forståelse er både helt konkret i 
forhold til viden om sygdommen og misbruget, men også relateret til de 
pårørendes opretholdelse af  en emotionel kontakt med brugeren. De op-
lever aldrig, at case manageren, i modsætning til andre mennesker i deres 
omgangskreds, spørger om, hvorfor de bliver ved med at se brugeren.

I de pårørendes beskrivelse og forholden sig til brugernes forskellige 
problemer var det meget tydeligt, at de alle oplevede misbruget som det 
primære problem. Det var misbruget, der fik skylden for, at brugeren 
havde det så dårligt. Selv i forhold til de brugere, hvor de pårørende 
kunne beskrive, at det var de psykiske problemer, der var kommet først, 
fik misbruget skylden for, at brugeren ikke havde det bedre. Flere af  de 
pårørende fortalte også, at de synes, at brugeren var mest præget af  mis-
bruget. I deres oplevelse af  brugeren var det misbruget, de så: Det var 
misbrugets skyld, at brugeren sad og sov eller fremstod påvirket.
Flere fortalte, at de synes, det var nemmere at forstå den psykiske syg-
dom, at den på en måde var en mere rigtig sygdom, som brugeren ikke 
selv havde ansvaret for, hvorimod misbruget i højere grad var brugerens 
eget ansvar. De synes derfor, at det havde været rigtig vigtigt at få noget 
viden om, hvordan den psykiske sygdom kunne lede til et misbrug af  
stoffer ved f.eks. at dæmpe brugerens symptomer. Det havde gjort det 
nemmere for dem at forstå, hvorfor brugeren misbrugte og fortsatte med 
at gøre det. Men på trods af  denne forståelse stod misbruget stadig for de 
pårørende som det primære problem.
Flere af  dem fortalte også om, at de havde svært ved at forstå, at man 
ikke kunne behandle misbruget mere effektivt. I KASA arbejder man 
efter princippet om skadesreduktion (f.eks. Narkotikarådet 1999b) – dvs. 

Fordi case manageren lærer bru-
geren så godt at kende, oplever 
flere af de pårørende, at de i case 
manageren får en, som de kan dele 
deres frustration over brugerens 
destruktive liv med, og en som kan 
forstå, at de fortsat kan elske og 
yde omsorg for brugeren
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at man ikke kun arbejder hen imod at gøre brugerne stoffri, men at et be-
handlingsmål også kan være en mere hensigtsmæssig omgang med stof-
ferne ved f.eks. at bruge rene nåle og kanyler, eller ved at begrænse, men 
ikke stoppe, indtaget af  stoffer. Denne tilgang til misbruget er meget svær 
at forstå og acceptere for de pårørende, hvis primære ønske er, at bru-
gerne holder op med at misbruge. Flere nævnte, med et smil på læben, 
at det var ærgerligt, at man i Danmark ikke kunne tvangsbehandle mis-
brugere, for det var åbenbart det, der skulle til, hvis man skulle have 
brugerne ud af  misbruget.

Som nævnt ovenfor var der flere af  de pårørende, der selv var i behand-
ling for et misbrug i en anden institution. I interviewene med disse 
pårørende var fokus på, hvor meget bedre KASA som behandlings-
institution var i forhold til de behandlingstilbud, som de selv var til-
knyttet. Dette gik dels på, at de fysiske lokaliteter er meget pænere, dels at 
case managerne har meget bedre tid i KASA, og dels at stemningen og 
miljøet i KASA er rarere.
De pårørende, der selv var tilknyttet misbrugsbehandling, havde ikke fået 
tilbud om at deltage i pårørendegruppe og mente heller ikke, at de havde 
fået nok information om brugernes behandling. Dette peger på en mere 
generel tendens, som jeg har set flere eksempler på gennem årene, nem-
lig at personalet har en tendens til primært at opfatte brugernes familie 
som pårørende, når disse pårørende ikke selv lider af  en psykisk lidelse 
eller har misbrugsproblemer. Pårørende med enten psykisk lidelse eller 
eget misbrug bliver i højere grad opfattet som en del af  brugerens so-
ciale liv på samme måde som venner og bekendte, og i nogle tilfælde 
også som en del af  et problematisk netværk, der fastholder brugeren i 
uhensigtsmæssige mønstre. F.eks. bliver pårørende i misbrugsbehandling 
ikke inviteret til at deltage i forbindelse i pårørendegruppe; det samme 
gælder nogle pårørende, hvor der er mistanke om, at den pårørende har 
en psykisk lidelse selv. Det kan der måske nok være et vist rationale bag, 
fordi man f.eks. ikke ønsker at blande pårørende med misbrugsproblemer 
med pårørende uden, men mine samtaler peger på, at pårørende med 
misbrugsproblemer også har et behov for information, og man skal i det 
perspektiv overveje også at lave tilbud til denne gruppe.

...Denne tilgang til misbruget er 
meget svær at forstå og accep-
tere for de pårørende, hvis primære 
ønske er, at brugerne holder op 
med at misbruge
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KONKLUSION

Helt overordnet er de pårørende til brugerne i KASA meget glade for 
den behandling brugerne modtager og meget glade for den kontakt, de 
selv har med behandlingsstedet. Det primære forhold, som de pårørende 
peger på, er den megen tid, som brugernes case manager har mulighed 
for at investere i behandlingen af  brugeren.

Denne lille undersøgelse af  pårørende til mennesker med en dobbelt-
diagnose peger på, at det er vigtigt også at være opmærksom på de 
pårørende i behandlingsarbejdet. Men også at opmærksomheden mod 
de pårørende vil være meget differentieret og strække sig fra mere tradi-
tionelt pårørendearbejde, hvor den pårørende støttes i sin vanskelige rolle 
som pårørende, til egentligt behandlingsarbejde af  de pårørende. Under-
søgelsen peger også på, at man som personale skal være opmærksom på, 
om der er pårørende, der bliver udelukket fra det egentlige pårørende- 
arbejde og, hvis dette er tilfældet, have andre tilbud til dem.

Organiseringen af  behandlingsarbejdet i KASA efter princippet om case 
management gør det relativt simpelt at koble pårørendearbejdet på det 
øvrige behandlingsarbejde. Det betyder dog også, at case manageren 
får en tæt relation til ikke bare brugeren (se kapitel 6), men også den 
pårørende, og dette skaber en udfordring for case manageren i forhold 
til hvilke informationer, der udveksles med hvem. Det peger på, at det 
er vigtigt at sikre en samtykkeerklæring fra brugeren i forbindelse med 
denne type af  pårørendearbejde, men også løbende bekræfte brugerens 
tilsagn til, at de pårørende må inddrages i behandlingen. Det skaber også 
en udfordring for nogle pårørende, der oplever at skulle afveje at kunne 
fastholde en fortrolighed med brugeren på den ene side og på den anden 
side at give behandlingsstedet relevante informationer, f.eks. om at en 
bruger ikke tager sin medicin. Dette dilemma for de pårørende er det 
også vigtigt, at case manageren har øje for, når man har kontakt med de 
pårørende.
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I Birgit Jessen-Petersens undersøgelse fra 1994 om psykotiske patienter 
med misbrugsproblemer finder hun, at disse patienter har flere, men 
kortere, indlæggelser på psykiatrisk afdeling end psykotiske patienter 
uden misbrug (Jessen-Petersen 1994: 90). Hun karakteriserer disse pati-
enter som svingdørspatienter og finder, at deres udnyttelse af  de psyki-
atriske behandlingstilbud er dårlig. Hun introducerer metaforen om, 
at dobbeltdiagnosticerede patienter falder mellem to stole – den psyki-
atriske og den misbrugsbehandlende – og derfor ikke bliver hjulpet nogle 
af  stederne. Denne karakteristik af  mennesker med en dobbeltdiagnose 
genfindes også i den internationale litteratur (f.eks. Mueser et al. 2003).

I litteraturen om dobbeltdiagnosticerede patienter finder man beskri-
velser af, at det psykiatriske behandlingssystem er dårligt gearet til at be-
handle disse patienter. I distriktspsykiatrien i Danmark har man f.eks. 
længe afvist at give metadonbehandling til psykiatriske patienter i meta-
don-vedligeholdelsesbehandling. De bliver opfattet som besværlige og 
krævende, som at de mangler motivation for behandling, eller at de selv 
er skyld i deres psykiatriske problemer (Jessen-Petersen 1994; Jacobsen 
2006; Narkotikarådet 1999; Mueser et al. 2003). 
Også de dobbeltdiagnosticerede patienter har en dårlig komplians. De 
forlader tit afdelingerne før tid, er afvisende overfor antipsykotisk medi-
cin, men krævende i forhold til benzodiazepiner og smertestillende 
medicin. De har tit svært ved at indordne sig under afdelingernes regler, 
formelle såvel som uformelle (Jessen-Petersen 1994: 101; Bømler 1996). 
Efter udskrivningen har de også en dårlig komplians, både i forhold til 
den medicinske behandling og i forhold til aftaler om ambulant kontakt. 
Misbrugslivets krav stiller sig ofte i vejen for andre krav fra f.eks. behand-
lingssystemet (Bømler 1996).
I KASA har man, som beskrevet i de foregående kapitler, opstillet en 
række behandlingstilbud, der specifikt sigter mod at hjælpe brugere med 
en sådan dårlig behandlingshistorie. Man tilbyder en integreret behand-
ling, hvor misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling varetages 
samme sted, og hvor brugeren derfor ikke behøver at være tilknyttet flere 
behandlingssteder.

Misbrugslivets krav stiller sig ofte i 
vejen for andre krav fra f.eks. be-
handlingssystemet
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En del af  målsætningen for KASA er, som nævnt i kapitel 1, at kvalificere 
indlæggelserne på psykiatrisk afdeling. Det vil sige, at brugerne skal have 
færre, men længere indlæggelser i psykiatrisk regi, som brugeren kan have 
større gavn af. Ligeledes arbejder man på, at indlæggelserne i psykiatrien 
skal være planlagte; dvs. at indlæggelserne skal bruges konstruktivt i et be-
handlingsforløb omkring brugerne, frem for mere ’brandslukningsagtig’ 
akutte henvendelser i de psykiatriske skadestuer. De konkrete arbejdsred-
skaber i den sammenhæng er en omfattende psykiatrisk faglighed blandt 
KASAs personale, der muliggør, at de kan håndtere en del af  de akut 
opståede psykiatriske problemer (f.eks. medicintilpasning og støttende 
samtaler). Man har også et samarbejde med de forskellige psykiatriske 
afdelinger, hvor man søger at facilitere længerevarende indlæggelser af  
de brugere, som man skønner, har behov for dette, ligesom man har kon-
takt med både afdeling og bruger under selve indlæggelsen.
Der er blandt KASAs personale en praktisk erfaring, at brugerne har 
færre henvendelser i de psykiatriske skadestuer, men man har ikke en 
konkret viden om, hvor meget omfanget er reduceret. Man har også 
brugere, der stadigvæk har behov for indlæggelser på de psykiatriske 
afdelinger på grund af  en svær behandlelig psykisk lidelse og/eller et 
fortsat misbrug af  psykoaktive stoffer. Dette kapitel beskriver, hvordan 
brugernes indlæggelsesmønstre ser ud.

METODE

I et forsøg på at få et mere konkret billede af, hvorvidt indskrivning og be-
handling i KASA har betydet et fald i antallet af  henvendelser på psyki-
atrisk skadestue og i antallet af  kortvarige indlæggelser på psykiatrisk 
afdeling, har jeg indhentet data fra Det Psykiatriske Centrale Forsknings-
register, hvortil alle indlæggelser på psykiatrisk afdeling i Danmark indbe-
rettes (registret er beskrevet i Munk-Jørgensen & Mortensen 1997). 
Der blev indhentet oplysninger om henvendelser på psykiatrisk skadestue 
og indlæggelser på psykiatrisk afdeling på 58 af  de 59 brugere, som har 
været indskrevet i KASA, fra etableringen i maj 2004 til udgangen af  
august 20087. De 58 personnumre blev identificeret ved hjælp af  KABS’s 
journalsystem KLABS, og blev sammenholdt med den manuelle frem-
møderegistrering i KASA. En bruger, som ikke har dansk opholdstil-
ladelse og derfor intet personnummer, er ikke medtaget i denne del af  
undersøgelsen.

NOTE 7 I søgningen fra Det Psykiatriske Centrale 

Forskningsregister fremkommer både hen-

vendelser i skadestue og indlæggelser. I 

forbindelse med akutte indlæggelser er der 

ofte først en henvendelse på skadestue og 

derefter en indlæggelse på psykiatrisk afde-

ling. På et sådan forløb – som for brugeren 

formentlig fremstår som en samlet kontakt 

– er der derfor ofte to registreringer, dels 

skadestuen og dels indlæggelsen. I denne un-

dersøgelsen indgår sådanne kontakter med to 

registreringer.
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De 58 personnumre blev sendt til Det Psykiatriske Centrale Forsknings-
register, og der blev trukket informationer fra registret om antallet af  
indlæggelser, længden af  indlæggelser, årsag til kontakt og vilkår for kon-
takt fra medio maj 1994 og frem til august 2008. Da KASA blev etableret 
maj 2004 vil dette datatræk give oplysninger om antallet af  indlæggelser 
på psykiatrisk afdeling fra 10 år inden indskrivningen i KASA og mens 
brugeren var indskrevet. Der blev indhentet oplysninger på personnum-
merniveau, da det blev vurderet, at det ville være relevant at kunne koble 
billedet af  indlæggelsesmønstrene med viden om den konkrete patient og 
vedkommendes forløb i KASA.

I forbindelse med udarbejdelsen af  ansøgningen om datatrækket er 
Datatilsynet søgt om godkendelse til, at trækket måtte foretages. Datatil-
synet har meddelt, at dette træk ligger inden for rammerne af  den gene-
relle kommunale fuldmagt. Ligeledes er ansøgningen blevet behandlet af  
Sundhedsstyrelsens Forskningsråd.

Det er ikke blevet identificeret en kontrolgruppe for dette datatræk. 
Det betyder, at det ikke er muligt med sikkerhed at fastslå, at det er ind-
skrivningen i KASA, der har resulteret i evt. ændringer i brugernes ind-
læggelsesmønstre. Denne undersøgelse kan derfor kun sige noget om den 
konkrete empiri – har brugernes indlæggelsesmønstre ændret sig i for-
bindelse med indskrivningen i KASA? De 10 år inden kan give en for-
nemmelse af, hvordan brugerens mønster har været indtil indskrivnin-
gen, men man kan ikke være sikker på, at mønstret ville være fortsat. 

RESULTATER

Ud af  de 58 brugere, der er søgt data på, er der to brugere, som slet ikke 
har haft kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. Disse to bru-
gere har begge en personlighedsforstyrrelse. Generelt er brugergruppen 
i KASA altså kendetegnet ved at have haft kontakt med det psykiatriske 
behandlingssystem.

I en analyse af  resultaterne med henblik på at vurdere hvorvidt ind-
skrivningen i KASA har haft nogen indflydelse på brugernes indlæggel-
ser på psykiatrisk afdeling, er 11 brugere ikke medtaget i gennemgangen. 
To af  disse brugere var indlagt på retspsykiatrisk afdeling, mens de var 
indskrevet i KASA. Indskrivningen i KASA var et forsøg på at optimere 
deres misbrugsbehandling, og for den ene af  brugernes vedkommende 
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SKEMA 4 
Brugere ekskluderet af undersøgelsen 
samt årsager til eksklusionen

Brugere ekskluderet af undersøgelsen: ne = 14
 
 

 

*    Da disse brugere i forvejen er indlagt på en psykiatrisk afdeling vil indskrivningen i KASA ikke have nogen betydning for evt. indlæggelser.

**  Disse brugere har været indskrevet i KASA så kort tid, at indskrivningen ikke kan forventes at have haft nogen effekt på evt. 

      indlæggelser og henvendelser på psykiatrisk afdeling.



var det også med henblik på at forberede en udskrivelse fra retspsykiatrisk 
afdeling.

Brugere, der har været indskrevet i KASA kortere tid end fire måneder, 
er også blevet udelukket. Dette fordi, at disse brugere kun har været i 
behandling i meget kort tid, og derfor har KASA kun haft begrænset 
indflydelse på brugernes sygdomme og dermed behovet for indlæggelse. 
Ni brugere er blevet udelukket af  denne grund.

Dette efterlader 45 brugere, som hovedparten af  den efterfølgende 
gennemgang vil fokusere på. I forhold til henvendelser og indlæggelser 
falder disse 45 brugere i seks grupper.

Der er en gruppe af  brugere, som kun har haft få kontakter til psykiatrien 
(her defineret som færre end 10 i den 14-årige periode, der er indsamlet 
data omkring). Disse brugere udgør ni af  de 45 brugere, som er med i 
resten af  undersøgelsen. Der er typisk tale om få henvendelser i psyki-
atrisk skadestue inden indskrivningen i KASA. Diagnoserne, som disse 
brugere har været indlagt under, har været en stofudløst lidelse (seks) eller 
en personlighedsforstyrrelse (fem) (flere af  brugerne har været indlagt 
under forskellige diagnoser). Der er formentlig tale om en gruppe bru-
gere, som under alle omstændigheder ville have haft lidt kontakt med 
psykiatrien, og hvor KASA derfor ikke spiller den store rolle i forhold til 
indlæggelser.

Anden gruppe består af  seks brugere, som har haft en række henven-
delser og indlæggelser op til indskrivningen i KASA (15-32 registrerede 
kontakter med psykiatrien fra 1994 og frem til brugernes indskrivning), 
men hvor der ikke forekommer indlæggelser eller henvisninger efter ind-
skrivningen. To af  disse brugere har været indskrevet i over tre år og har 
i disse tre år ikke haft kontakt med behandlingspsykiatrien på trods af  
gentagne indlæggelser inden. De fire andre brugere har været indskrevet 
i henholdsvis seks måneder, otte måneder, et år og 1½ år. Tre af  disse seks 
brugere har en skizofrenidiagnose. De tre andre har en personlighedsdi-
agnose.

En tredje gruppe, bestående af  ni brugere, har et mønster med mange 
indlæggelser og henvendelser i skadestue inden indskrivningen i KASA, 
men kun få, mens de har været indskrevet. Seks af  disse brugere har 
en diagnose inden for det skizofrene spektrum, de tre sidste en person-
lighedsdiagnose.
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En af  disse brugere skiller sig dog markant ud ved at være den bruger i 
undersøgelsen, der har flest henvendelser og indlæggelser i behandlings-
psykiatrien. Han har i den 14-årige periode, som undersøgelsen dækker 
haft 220 henvendelser og indlæggelser i psykiatrien. Af  disse falder de 
192 dog i de ti år, der ligger før han blev indskrevet i KASA, og kun 24 
i de tre år han var indskrevet. Antallet af  kontakter falder fra i gennem-
snit 19,2 om året til i gennemsnit otte om året. Så på trods af, at denne 
bruger stadig har massivt brug for kontakt med det psykiatriske behand-
lingssystem, er behovet dog aftaget betydeligt. Et andet forhold, der gør 
sig gældende for denne bruger, er, at andelen af  indlæggelser stiger efter 
indskrivningen i KASA. Af  de 192 kontakter inden indskrivningen var 
kun syv indlæggelser, resten var henvendelser i skadestue. Af  de 24 hen-
vendelser under indskrivningen i KASA er de ni indlæggelser. Der tegner 
sig altså det billede, at med denne bruger har KASA i høj grad dækket 
hans behov for akut hjælp og rådgivning, og når brugeren har kontakt 
med psykiatrien, ender det oftere med en egentlig indlæggelse.
De øvrige brugere i denne gruppe har haft mellem 15 og 46 kontakter 
med psykiatrien i hele perioden – langt de fleste inden indskrivningen i 
KASA.

For disse to grupper (to og tre) peger undersøgelsen på, at indskrivnin-
gen i KASA kan betyde, at brugerne får mindre behov for kontakt med 
psykiatrien, og at KASA, i forhold til sin målsætning om at begrænse de 
akutte henvendelser og gøre behovet for indlæggelser mindre, lykkes. Der 
er dog tale om en mindre del af  KASAs brugere – 15 – for hvem dette 
billede gør sig gældende.

En fjerde gruppe brugere udgøres af  dem, hvor det ikke er muligt at 
pege på, at indskrivningen i KASA har haft nogen betydning i forhold 
til henvendelser på skadestuen og indlæggelser. Der er tale om brugere, 
som har indlæggelser og henvendelser inden indskrivningen i KASA, og 
som fortsætter med at have dette efter indskrivningen i KASA. For de af  
brugerne, hvis forløb i KASA er afsluttet, fortsætter kontakten med psyki-
atrien også efter udskrivningen fra KASA. Vi finder 17 brugere i denne 
gruppe. 11 har en diagnose inden for det skizofrene spektrum. Ti af  disse 
har en behandlingsdom. Den 11. har tidligere haft en behandlingsdom, 
som nu er ophævet. Man kan overveje, om behandlingsdommene bety-
der, at det bliver lettere for disse brugere at blive indlagt, fordi psykiatrien 
har et domsbestemt ansvar for dem. Det er med andre ord ikke kun bru-
gerne, der er dømt til behandling. Det psykiatriske system er også dømt 
til at have en særlig forpligtigelse over for disse brugere.

For disse to grupper peger under-
søgelsen på, at indskrivningen i 
KASA kan betyde, at brugerne 
får mindre behov for kontakt med 
psykiatrien, og at KASA, i forhold 
til sin målsætning om at begrænse 
de akutte henvendelser og gøre 
behovet for indlæggelser mindre, 
lykkes
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Den femte gruppe består af  to brugere, som har fået markant flere ind-
læggelser efter indskrivningen i KASA. Ellers er disse to brugere meget 
forskellige. Den ene har en skizofrenidiagnose og har haft i alt 65 henven-
delser og indlæggelser på de 14 år undersøgelsen dækker. Heraf  ligger de 
30 i de ti år inden indskrivningen i KASA og de 35 i de knap fire år, som 
brugeren har været indskrevet. Der er med andre ord sket mere end en 
fordobling i antallet af  henvendelser og indlæggelser i de år, brugeren har 
været indskrevet i KASA. En mulig forklaring på dette forhold kan være, 
at det nu bliver opdaget – på grund af  den tætte kontakt med KASAs 
personale – hvor syg brugeren indimellem er. Det er dog også en mu-
lighed, at brugerens skizofrenisygdom er forværret og/eller at et fortsat 
misbrug hos brugeren gør sygdommen svær at behandle.
Den anden bruger i denne gruppe har en personlighedsforstyrrelse. 
Denne bruger har haft 15 henvendelser og indlæggelser i alt – 12 af  disse 
efter indskrivningen i KASA.

Endelig er der to brugere, som udgør den sidste gruppe. Disse brugere 
har tidligere haft mange indlæggelser og har ikke nogle indlæggelser un-
der indskrivningen i KASA. Perioden uden indlæggelser er dog startet 
længe før indskrivningen i KASA, henholdsvis to og tre år før. De mang-
lende indlæggelser under indskrivningen i KASA er dermed etableret før 
indskrivningen. Efterfølgende skema opsummerer disse fund.
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Indlæggelsesmønstre bland brugerne i KASA, inkluderet i undersøgelsen: ni = 45

184

KAPITEL 11
INDLÆGGELSER

1. Få 
indlæggelser 
(< 10)

9

2. Ingen 
indlæggelser 
under indsk.

6

3. Færre 
indlæggelser 
under indsk.

9

4. Ingen 
ændringer 
under indsk.

17

5. Flere 
indlæggelser 
under indsk.

2

6. Ingen 
indlæggelser 
længe inden

2

SKEMA 5 
Brugere inkluderet i undersøgelsen 
og deres indlæggelsesmønster 
i forbindelse med indskrivningen i KASA



Sidst er det værd at pege på, at ud af  de knap 1.500 kontakter til psyki-
atrien, gennem den 14-årige periode som dette materiale dækker over, er 
der kun registreret ganske få episoder – otte – hvor en bruger er blevet 
indlagt med tvang, enten på fareindikationen eller på behandlingsindika-
tionen. Derudover kommer, at nogle af  brugerne med behandlingsdom-
me indimellem er blevet indlagt i henhold til deres dom – en indlæggelse 
som brugeren nogle gange vil opleve som en tvangsindlæggelse. Det er 
dog stadigvæk et meget lille antal og peger på, at det primære problem 
med denne gruppe altså ikke er, at de ikke vil indlægges.

KONKLUSION

Undersøgelsen af  indlæggelsesmønstret hos KASAs brugere viser, at der 
er tale om en gruppe med mange kontakter til psykiatrien. Derudover 
tegner der sig et meget komplekst billede, der peger på, at der er mange 
forhold, det spiller ind på brugernes indlæggelser; formentlig sygdom-
mens sværhedsgrad, brugerens misbrug og den sociale situation. Ind-
skrivningen i KASA er dermed kun en blandt mange andre forhold, der 
påvirker brugerens behov for indlæggelse. 

Det muligt at identificere to overordnede grupper, der omfatter 15 hen-
holdsvis 17 af  brugerne. I den 15-mand store gruppe synes indskrivnin-
gen i KASA at have begrænset antallet af  henvendelser i psykiatrien. For 
seks af  brugerne i denne gruppe har der slet ikke været nogen henven-
delser i psykiatrien efter indskrivningen i KASA. For disse brugere synes 
KASA at være lykkedes med målsætningen om at begrænse antallet af  
henvendelser i psykiatrien. Brugerne i denne gruppe har diagnoser in-
denfor både det skizofrene spektrum og personlighedsforstyrrelserne.
For den 17-mand store gruppe har det dog ikke været muligt at påvise no-
gen ændring og disse brugere fortsætter med at have både henvendelser 
og indlæggelser på psykiatrisk afdeling i samme omfang som tidligere. 
I denne gruppe har 10 af  brugerne en behandlingsdom og en del af  
forklaringen på, at disse brugere fortsat har mange indlæggelser, kan for-
mentlig findes i dette forhold. Det er dog ikke dækkende for hele gruppen 
og peger på, at i forhold til nogle brugere kan det intensive behandlings-
tilbud i KASA ikke erstatte indlæggelser.
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Denne konklusion falder i to dele. I første del sammenligner jeg KASAs 
tilbud med de anbefalinger, der blev præsenteret i kapitel 3. Anden del 
af  konklusionen er en opsummering af  de analyser, som jeg har lavet af  
KASAs behandlingstilbud.

KASAS TILBUD OG ANBEFALINGER

Som præsenteret i kapitel 3 kan man forskellige steder i litteraturen finde 
en lang række anbefalinger omkring behandlingen af  mennesker med en 
dobbeltdiagnose. De fleste af  anbefalingerne er enige om, at behandlings-
tilbuddet skal være integreret – dvs. at man skal behandle den psykiske 
lidelse og misbruget samtidig i samme institution, og at behandlingen bør 
varetages af  et team med kompetencer inden for både misbrugsbehand-
ling og psykiatri. I disse anbefalinger er det implicit, at den behandling, 
der skal tilbydes i det integrerede tilbud, trækker på både psykiatriske be-
handlingsprincipper (f.eks. medicin, samtaleterapi og miljøterapi) og på 
principper omkring misbrugsbehandling (f.eks. substitutionsmedicin og 
samtaler).  Flere peger også på, at det egentlige ansvar ligger hos psyki-
atrien – det er altså dem, der skal tilbyde den integrerede behandling.
Nogle af  anbefalingerne peger også specifikt på, hvilke behandlings-
principper den integrerede behandling skal bygge på. Her er et frem-
trædende bud kognitiv adfærdsterapi og motivationsarbejde. Disse tilbud 
bliver som regel lagt oven i standard psykiatrisk behandling (f.eks. Bar-
rowclough et al. 2001; Graham et al. 2005), der bl.a. inkluderer medicin. 
For alle tilbuddene går anbefalingerne også på, at behandlingstiltagene 
skal være tilpasset den konkrete gruppe, som man arbejder med – dvs. 
den specifikke kombination af  psykisk lidelse (skizofreni, depression eller 
bipolær lidelse), misbrug og sociale problemer.

Diskuterer man KASAs tilbud i forhold til disse anbefalinger, så følger 
KASAs tilbud dem i høj grad. Tilbudet er integreret: Der tilbydes både 
psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling – såvel medicinsk som for-
skellige former for samtaleterapi og grupper. I disse terapeutiske tilbud 

189

KONKLUSION

2
12.1

1



arbejdes der også med den specifikke konstellation, som den psykiske 
lidelse og misbruget udgør hos den enkelte bruger.
Der er i behandlingstilbuddet en høj grad af  faglighed. Som beskrevet 
i kapitel 7 og 8 er denne primært psykiatrisk, da en stor del af  KASAs 
personale er uddannet i psykiatrien og har deres primære arbejdserfaring 
derfra. KASA tilbyder også en lang række forskellige slags misbrugsbe-
handling. Både ud fra ideerne om skadesreduktion – det vil sige f.eks. 
udlevering af  rene sprøjter og kanyler og undervisning i injektionsteknik, 
og i forhold til at arbejde hen imod begrænsning i stofindtag og egentlig 
ophør med stoffer. KASA følger dermed på et fagligt plan også de anbe-
falinger, der peger på, at det er vigtigt, at et behandlingstilbud med dob-
beltdiagnose er forankret i psykiatrien. KASA har ikke mulighed for at 
varetage en retspsykiatrisk særforanstaltning, sådan som Narkotikarådet 
anbefalede (1999a), men har til gengæld formået at etablere et meget 
tæt samarbejde med de afdelinger, der har behandlingsansvaret for de 
enkelte retspsykiatriske patienter.

I forhold til de anbefalinger – bl.a. de engelske og amerikanske – der 
nævner, at behandlingen af  dobbeltdiagnosticerede skal bygge på kogni-
tiv behandling og motivationsbehandling, så lever behandlingstilbuddet i 
KASA også op til disse anbefalinger.
Center for Rusmiddelforsknings evaluering af  metadonprojekterne 
pegede på, at i forhold til behandlingen af  psykosocialt belastede meta-
donbrugere, er det vigtigt at have en case manager eller kontaktperson; 
det er vigtigt, at normeringen er god; og det er vigtigt med et værested, 
hvor brugerne let kan få kontakt med personalet (Pedersen 2005a: 91). På 
alle disse punkter følger KASA anbefalingerne. Som beskrevet i kapitel 6 
er hovedparten af  behandlingsarbejdet bygget op omkring case manage-
re, og normering er god, da hver case manager i udgangspunktet kun har 
fem til seks brugere. Dette er dog som regel rigelig til at fylde personalets 
tid op. KASA har også en cafe, der fungerer som en form for værested for 
brugerne. I denne cafe har personalet arbejdet med at finde en balance 
mellem, at cafeen på den ene side skal være et rummeligt sted uden for 
mange regler og på den anden side, at de regler, der er, skal overholdes. 
Cafeen giver også mulighed for, at man kan lave miljøterapeutisk be-
handling, og er også et rum, hvor brugerne let kan få adgang til person-
alet. Dermed tjener cafeen også det formål at være egentlig behandling 
for de dårligst fungerende brugere, der har svært ved at deltage i samtaler 
og gruppebehandling.
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I kapitel 3 præsenterede jeg også en liste fra et værestedsprojekt i Ålborg, 
hvor fokus var på processen i arbejdet med brugerne frem for på ind-
holdet i tilbuddet (Bømler 1996: 41). Fra dette projekt har evaluatoren 
opstillet en anden liste, der ville betyde, at projektet havde været en succes 
(Ibid: 42-43):

•  At brugerne er trygge ved 13’eren [værestedet]
•  At 13’eren [værestedet] har skabt mere stabilitet og struktur i brugernes
    tilværelse
•  At brugerne har tillid til medarbejderne
•  At brugerne har fået en anden og mere positiv oplevelse med de sociale
    myndigheder
•  At brugerne har åbnet sig omkring deres misbrug
•  At brugerne tager initiativ til aktiviteter
•  At brugerne begynder at formulere nogle ønsker og behov
•  At nogle af  brugerne ytrer ønske om at komme i misbrugsbehandling
•  At brugerne formulerer et ønske om en anden tilværelse

Da der, som nævnt, er et stort overlap mellem KASAs målgruppe og 
13’erens målgruppe kan listen også fungerer som succeskriterier for det 
arbejde, som KASA laver med deres brugere. Og i forhold til disse krite-
rier har KASA som behandlingstilbud været en succes. KASA har i vid 
udstrækning formået at etablere et tilbud, hvor brugerne er glade for at 
komme – og kede af  at skulle holde op. De oplever her en mere positiv 
kontakt til det etablerede system og får hjælp til at etablere denne kontakt 
til andre myndigheder også. Brugerne er i vid udstrækning åbne omkring 
deres misbrug, og nogle af  dem formår også at tage initiativ til aktiviteter 
– f.eks. madlavning, ture ud af  huset m.m. De fleste brugere formulerer 
også ønsker om deres fremtid – selv om mange af  dem har svært ved at 
handle i forhold til disse ønsker. Der er brugere i KASA, der ind imellem 
kommer i omsorgsbehandling og misbrugsbehandling i døgnregi – selv 
om det er de færreste af  dem, som rent faktisk formår at gennemføre det 
planlagte forløb. Et sådan tilbud har man formået at etablere i KASA 
og oven i købet at kombinere det med egentlig, struktureret behandling.

Endelig er det relevant kort at forholde KASAs tilbud til de succeskrite-
rier, stedet selv har opstillet, og som jeg refererede til i kapitel 1. Disse 
mål var: Øget livskvalitet og mestring; reducere fysiske, psykiske og so-
ciale belastninger og skader; reducere akut-henvendelser [på psykiatrisk 
skadestue] og behov for indlæggelser (KASA 2005). Først og fremmest 
har KASA etableret en række tilbud, der er fokuseret på disse områder. 
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Overordnet set har både den psykiatriske behandling og misbrugsbe-
handlingen til formål både at øge livskvalitet og reducere belastningerne 
ved begge sygdomme. Specifikt har flere af  gruppetilbuddene det som 
mere fokuseret mål – f.eks. gennem konkrete øvelser i grupperne og som 
tema i grupper og individuelle samtaler. Den kontinuerlige monitorering 
af  brugernes situation, som case manageren er ansvarlig for, giver mu-
lighed for at fokusere behandlingen på de specifikke fysiske, psykiske og 
sociale belastninger, som brugerne oplever på et givent tidspunkt. 

Som beskrevet i kapitel 11 er der en gruppe af  brugerne, hvor indskrivnin-
gen i KASA synes at reducere antallet af  henvendelser og indlæggelser 
på psykiatrisk afdeling. Der er dog også en gruppe brugere, hvor dette 
ikke lykkes. Hovedparten, men ikke alle, af  brugerne i den sidste gruppe 
har en dom til behandling, hvilket formentlig er en del af  forklaringen 
på, at disse brugere fortsat bliver indlagt, da psykiatrien har et lovbestemt 
behandlingsansvar overfor denne gruppe, som KASA ikke kan overtage. 

På baggrund af  denne gennemgang vil jeg konkludere, at KASA i vid 
udstrækning også lever op til egne målsætninger. Ovenstående gennem-
gang viser, at behandlingstilbuddet i KASA i vid udstrækning lever op til 
de nationale og internationale anbefalinger, der findes om, hvordan man 
behandler mennesker med en dobbeltdiagnose.

KAPITLERNE OM KASA

De foregående kapitler har beskrevet en lang række aspekter ved be-
handlingen i KASA; miljøet og cafeen, behandlingen og problemer ved 
denne, case management funktionen, brugernes opfattelse af  behandlin-
gen, de pårørendes oplevelse af  denne behandling, samt brugernes ind-
læggelser på psykiatrisk afdeling.

Brugerne

Kapitlerne har vist, at KASA er et behandlingstilbud, der er målrettet til 
en gruppe meget dårlige brugere – de er psykisk syge, meget misbrugen-
de, en del har fysiske problemer, og langt de fleste har sociale problemer. 
Derudover har mange problemer med ensomhed, og en del har også 
en problematisk adfærd i forhold til at indgå i sociale miljøer udenfor 
behandlingsinstitutioner. I forhold til denne gruppe af  mennesker har 

...Ovenstående gennemgang viser, 
at behandlingstilbuddet i KASA i 
vid udstrækning lever op til de na-
tionale og internationale anbefalin-
ger, der findes om, hvordan man 
behandler mennesker med en 
dobbeltdiagnose
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KASA etableret et behandlingstilbud, som de kan lide at være i, og hvor 
der er meget få problemer med udadreagerende adfærd. At de kan lide 
at komme i behandlingstilbuddet betyder også, at de får adgang til fagligt 
funderet hjælp i forhold til psykiatrisk behandling og misbrugsbehand-
ling. Da KASAs behandlingstilbud derudover er meget individuelt ud-
formet gennem brugen af  case management, får brugerne også hjælp til 
den specifikke konstellation af  problemerne, som netop de har. For nogle 
af  brugerne betyder indskrivningen i KASA formentligt, at de kan undgå 
henvendelser og indlæggelser på psykiatrisk afdeling.

KASA er også et sted, hvor brugerne får meget hjælp til mange praktiske 
ting – en hjælp som de sætter meget stor pris på, og som ofte betyder, 
at deres livskvalitet bliver bedre. For nogen betyder hjælpen, at de kan 
bibeholde en lejlighed, som de ellers ville blive smidt ud fra. For andre 
betyder hjælpen, at deres lejlighed bliver beboelig. Brugerne i KASA sæt-
ter meget stor pris på at have en case manager, som de kender godt, som 
de kan stille krav til og som gerne vil hjælpe dem.
Endelig sætter nogle af  brugerne pris på det fællesskab, som der er i bru-
gergruppen. En del af  dette fællesskab handler dog om misbrug, og er 
derfor problematisk i forhold til deres behandling.

Behandlingen

Den behandling, som er beskrevet i foregående kapitler, har en række 
kerneområder: Der er cafeen, der er case manageren, der er den 
konkrete behandling af  misbrug og psykisk lidelse, der er kontakten til 
de pårørende.

Cafeen er et sted, hvor flertallet af  brugerne kan lide at komme, og hvor 
der er mulighed for at lave behandling i mindre strukturerede ramme 
end grupper og samtaler – cafeen repræsenterer dermed et første skridt 
i behandlingen for mange brugere. Det betyder, at miljøet i forhold til 
nogle brugere kommer til at bære en stor del af  behandlingen. Dette er 
dog formentlig nødvendigt, da krav om at indgå i mere formelle og struk-
turerede behandlingssituationer kan skubbe de dårligste af  brugerne ud 
af  behandlingen (Bømler 1996). 
Diskussionen om på den ene side behandling og på den anden side ikke 
at skubbe de dårlige brugere ud peger på, at i forhold til denne bru-
gergruppe kan det være nødvendigt at arbejde med meget små behand-
lingsmål. For nogle brugere er det, at de kommer til KASA regelmæs-
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sigt et stort fremskridt. For andre brugere kan der måske være tale om 
lidt større fremskridt, men hvor der så sker kontinuerlige tilbagefald, og 
hvor behandlingsforløbet dermed får præg af  cykliske processer gennem 
mere eller mindre kaos, snarere end et lineært progredierende forløb. Det 
er vigtigt, at personalet formår at se og beskrive selv disse små behand-
lingsmål og -fremskridt – dels i forhold til brugerne selv, dels i forhold til 
eksterne samarbejdspartnere og dels i forhold til sig selv, således at bru-
gerne kan fastholdes i behandlingen.

Et andet centralt forhold ved behandlingen i KASA er, at det er orga-
niseret i forhold til case management. Case management betyder, at bru-
gerne har en person, som de primært skal forholde sig til, som kan hjælpe 
brugerne ind i behandlingen, som kan fastholde dem der, og som kan 
holde styr på de forskellige behandlingstiltag, som brugeren typisk har 
brug for. Som nævnt er brugerne meget glade for denne organisering, 
også personalet synes at være glade for case management princippet, da 
det også for dem giver en klar ansvarsfordeling og prioriterer opgaverne. 
Analysen omkring case management pegede også på, at case manage-
ment dels gav personalet et udgangspunkt for at navigere i et vanskeligt 
miljø, og dels gav mulighed for en vis kontrol med brugerne gennem 
den daglige, kontinuerlige monitorering af  brugerne. Kontrol i misbrugs-
behandling har tidligere været meget diskuteret i forhold til metadon. 
Denne diskussion er næsten fraværende i KASA. Det betyder dog ikke 
nødvendigvis, at det er fordi, kontrol er forsvundet, men fordi den er 
blevet konfigureret på en anden måde – nemlig som en del af  case ma-
nagement organiseringen. Og da brugerne er meget glade for hjælpen, 
støtten og kontakten bliver der ikke på samme måde rejst kritisk af  den 
medfølgende kontrol.

KASA tilbyder en lang række forskellig slags behandling: Behandling for 
psykiske lidelser, behandling for misbrug, behandling af  sociale prob-
lemer og behandling af  somatiske problemer. Har brugeren somatiske 
problemer, som KASA ikke selv kan behandle, så hjælper og støtter læge 
og case manager brugeren i denne behandling – f.eks. ved at følge bru-
geren til behandling. Som beskrevet i kapitel 8, så er der formentlig be-
hov for en øget opmærksomhed omkring misbrugsbehandlingen, der ind 
imellem synes at forsvinde ind i den psykiatriske behandling.

Endelig har kapitel 10 præsenteret gruppen af  pårørende til brugerne 
i KASA. I denne gruppe var der generelt også stor tilfredshed med be-
handlingen af  deres pårørende [brugerne]. Flere efterlyste dog et mere 
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kontinuerligt tilbud til de pårørende omkring information om dobbelt-
diagnoseområdet. Et andet forhold, man skal være opmærksom på, er de 
pårørende, der selv har psykiatriske problemer eller misbrugsproblemer. 
Dels kan der være en tendens til, at disse pårørende bliver udelukket fra 
de almindelige pårørendetilbud, og dels kan der være det forhold, at kon-
takten til dem mere kommer til at ligne egentlig behandling af  deres 
problemer snarere end traditionelt pårørendearbejde. Det betyder, at det 
kan være mere ressourcekrævende end forventet – omvendt har mange 
af  disse pårørende et behandlingsbehov, som ikke bliver dækket andre 
steder.

KASA er altså et behandlingstilbud, som ikke alene følger anbefalingerne 
fra den nationale og internationale litteratur, men som også brugere, per-
sonale og pårørende er meget glade for.

Projektet

Til slut vil jeg kort vende tilbage til forskningsprojektet, der blev beskrevet 
i kapitel 4. Først og fremmest har det været en stor glæde at udføre. Jeg 
er blevet budt velkommen af  både brugere, personale og ledelse. Det 
har været interessant at lave antropologisk forskning i en institution, hvor 
jeg også har været ansat. Det har først og fremmest givet en helt anden 
adgang til både behandlingstilbud og mennesker, end jeg tidligere har 
prøvet. Samtidig har jeg været så heldig, at der ikke har været problemer 
i forhold til min forskningsmæssige selvbestemmelse – jeg har fået lov at 
gøre, hvad jeg ville.
Den tætte relation til praksisfeltet, der er blevet studeret, har også be-
tydet, at jeg har haft en unik mulighed for at validere mine analyser. Fordi 
jeg har givet personalet løbende tilbagemeldinger undervejs i projektet og 
givet dem mulighed for at kommentere på de skrevne artikler, har jeg haft 
mulighed for at vurdere, om analyserne har givet genklang i det praksis-
felt, som de udsprang af.

Min oplevelse har været, at antropologien har været et godt fag i forhold 
til at undersøge denne brugergruppe, fordi jeg har været tilstede over 
tid. Jeg har haft mulighed for at tale med brugerne, både når de havde 
det godt, og når de havde det dårligt. Både når de var glade for at være 
i KASA, og når der var noget, som de var utilfredse med. Fordi projek-
tet har strukket sig over tre år, har brugere og personale haft mulighed 
for at lære mig godt at kende, og jeg har kunnet opnå en fortrolighed 

KASA er et behandlingstilbud, som 
ikke alene følger anbefalingerne fra 
den nationale og internationale lit-
teratur, men som også brugere, 
personale og pårørende er meget 
glade for
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med nogle af  dem, som er meget vigtig i forhold til den antropologiske 
dataindsamling.
Et andet forhold, som jeg mener, at antropologien er god til at belyse, er, 
hvad der rent faktisk sker, når man følger behandlingsanbefalinger i prak-
sis. Analyserne i denne antologi er kommet om bag ved, hvad integreret 
behandling, som generelt anbefales, er i praksis og hvilke udfordringer, 
der kan være for at implementere denne i praksis. Tilsvarende har analy-
sen omkring case management peget på, at case management formes af  
den institution, hvor det udføres, samt at det har forskellige andre effekter 
end bare effektiv koordinering af  behandlingstilbuddene.
Endelig mener jeg, at det har været godt og relevant i denne undersøgelse 
at have et dobbelt fokus på både brugere og personale. Igen på grund af  
den gode tid til dataindsamlingen har det været muligt at bruge tid i beg-
ge grupper og lære begge grupper at kende. Det har givet mulighed for at 
sammenstille forskellige perspektiver – f.eks. på cafeens rummelighed og 
case managerens funktion.

De formelt opstillede formål for projektet, var som nævnt i kapitel 1 at 
præsentere, analysere og diskutere KASAs behandlingstilbud; at doku-
mentere hvordan det beskrevne behandlingstilbud virker og at bidrage 
til at styrke den faglige udvikling inden for misbrugspsykiatrien. De fore-
gående kapitler har præsenteret beskrivelser og analyser af  KASAs til-
bud, ligesom udvalgte problemstillinger er blevet diskuteret. I forhold 
til effekten af  behandlingen, så har disse beskrivelser dokumenteret, at 
KASAs tilbud er vellidt hos brugere og pårørende, og at brugerne får be-
handling. Kapitlerne har også beskrevet, hvordan det er vanskeligt at nå 
frem til store forkromede behandlingsmål for disse brugere, men at mind-
re mål som stabilitet og praktisk hjælp også har en stor betydning. KA-
SAs behandlingstilbud er ovenfor blevet diskuteret i forhold til en række 
forskellige anbefalinger. Med denne antologi afsluttes projektet med en 
grundig afrapportering, og dermed bidrages til den videnskabelige lit-
teratur på området. 
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KAPITEL 12
KONKLUSION



AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Når man følger en behandlingsinstitution så tæt, som jeg har gjort i tre 
år, vil der altid være episoder og forhold, som man kan pege på med en 
bemærkning om, at det kunne være gjort anderledes eller bedre. Der er 
nævnt nogle områder i ovenstående tekst. Men den altovervejende for-
nemmelse, som jeg forlader KASA, brugere og personale med, er en for-
nemmelse af, at det er et sted, hvor der gøres et vigtigt stykke arbejde for 
en meget udsat og sårbar gruppe, som har brug for al den hjælp, de kan 
få, og som for de flestes vedkommende i mange år ikke har fået den. Jeg 
håber, at denne antologi kan tjene som inspiration for andre, der arbejder 
med, eller skal i gang med at arbejde med, mennesker med en dobbelt-
diagnose. Det er bestemt et arbejde, som det kan betale sig at gå i gang 
med, også selv om der følger store udfordringer med.
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