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FORFATTERENS FORORD
Jeg har haft det privilegium at følge opstarten og de første to års drift af de
fem danske heroinklinikker. Det har været et meget spændende projekt
at arbejde med – både fordi det har været en ny behandlingsform, fordi
heroin i sig selv er bærer af mange betydninger og er et stof, som mange
mennesker har en holdning til, og fordi at det har givet mulighed for at
møde en række meget interessante, kompetente og stærke mennesker.
Den første og største tak skal gå til brugerne i de fem heroinklinikker. Jeg
har fået lov til at tale med jer, interviewe jer, observere jer og være sammen
med jer og har på den måde fået lov til at nærme mig jeres erfaringer og
holdninger til heroin og heroinbehandling. Det har været en fornøjelse at
lære jer at kende.
En anden stor tak går til personalet på de fem heroinklinikker, som også
har været meget imødekommende over for mig og mit projekt. Tak fordi
jeg har fået lov at være med til alt det, som jeg har spurgt om, og fordi I har
delt jeres tanker og holdninger om heroinbehandling med mig. En særlig
tak skal gå til de personalemedlemmer i de fem klinikker, der har hjulpet
mig med at indsamle spørgeskemaer om livskvalitet blandt brugerne. Jeg
ved, at det ikke altid har været nemt, og at I har gjort en stor indsats for at
sikre kvaliteten i denne del af undersøgelse. Tak for jeres indsats.
Jeg vil også gerne sige tak til afdelingsledere, institutionsledere, centerchefer m.fl. for at give mig lov til at gennemføre projektet i jeres institutioner og ind imellem ulejlige jeres personale og brugere. Jeg har kun
mødt åbenhed og interesse for mit projekt fra jeres side – tak for det.
Jeg har i projektets forløb også opsøgt en række andre personer med viden
om heroin, misbrugsbehandling og undersøgelser af behandling og trukket på deres viden og kompetencer. Mange tak til jer alle sammen for at
have givet jer tid til at diskutere projektet og mine spørgsmål med jer. En
særlig tak skal gå til antropolog Kathrine Bro Ludvigsen for gennemlæsning af det næsten færdige manuskript.
En del af kapitlerne i denne bog har tidligere været offentliggjort som
artikler i STOF – Tidsskrift for stofmisbrugsområdet. Jeg vil gerne takke
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STOF for tilladelse til at bruge artiklerne i denne bog. En særlig tak sendes
i den forbindelse til de to redaktører for STOF – Michael Jourdan og
Birgitte Jensen – for en altid god og konstruktiv redaktionel proces.
Andre kapitler eller dele af kapitler har været præsenteret på diverse konferencer, undervisningsgange, temadage m.m. Jeg vil her gerne takke for
de mange gode input, som jeg gennem de sidste fire år har fået om mit
arbejde med heroinbehandling i Danmark.
Institut for Antropologi skal have tak for at have huset projektet og mig.
Det har været rart at have et sted at trække sig tilbage til og læse og analysere, når hverdagen i klinikkerne blev for overvældende. Også tak til gode
kollegaer på IA for jeres interesse og sparring.
En sidste tak skal gå til KABS VIDEN for at have finansieret projektet. Det
har været et enormt privilegium at få tid til at lave et så omfattende projekt og kunne bruge så lang tid på deltagerobservation og interview. Også
mange tak for den store interesse og tiltro, som I har vist mig. Og tak for
at have holdt projektet ud i en arms længde, så jeg fik frihed til også at
kigge på jer og jeres praksis på lige fod med de øvrige fire klinikker og
dermed med sikkerhed i stemmen kan hævde, at dette er en undersøgelse
af heroin-behandlingen i Danmark.
Katrine Schepelern Johansen
København, foråret 2013
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RESUMÉ
Nærværende bog præsenterer resultaterne af et forskningsprojekt, der
har fulgt implementeringen og de første to års drift af behandlingen med
lægeordineret heroin i Danmark. Projektet har undersøgt brugernes syn på
heroinbehandlingen, personalets syn på heroinbehandlingen, organiseringen
af heroinbehandlingen og hverdagslivet på heroinklinikkerne.

I bogen resumeres kort den udenlandske forskning, som har peget på, at
behandlingen med heroin for nogle grupper af brugere er behandlingen
med metadon overlegen og skaber bedre resultater i forhold til fastholdelse i behandling, brug af illegale stoffer, kriminalitet og helbredstilstand.
Det er denne udenlandske forskning, som politikere og embedsmænd
har lænet sig op ad, da beslutningen om at indføre heroinbehandling i
Danmark blev truffet.
Derefter beskrives og analyseres den konkrete indførsel af heroinbehandling i Danmark. Dette gøres dels gennem en analyse af den konkrete udformning, som heroinbehandlingen har fået i Danmark, og hvor det vises, at
man har forsøgt at omskabe heroin fra at være et gadestof til medicin, og dels
gennem en række konkrete beskrivelser af de fem danske heroinklinikker.
Et helt centralt tema i bogen er brugernes syn på heroinbehandlingen.
Brugerne er alt overvejende positive og meget glade for behandlingen
med heroin. Brugerne peger på en lang række forhold, der påvirker deres
oplevelse af heroinbehandlingen: Kontrol, overvågning, hverdag og fremmøde, kokseri og påvirkethed, injektion og krop, økonomi, kriminalitet og
prostitution, den sociale behandling, sidemisbrug og en sammenligning
mellem heroin og metadon.
Personalets syn på heroinbehandlingen dækkes igennem to analyser, dels
en analyse af de dilemmaer, som personalet står med i arbejdet med heroin,
og dels en analyse af relationen mellem heroin og den sociale behandling.
De dilemmaer, som behandles, omhandler rusvirkningen af substitutionsmedicin, injektion i lysken, om hvem der skal føre sprøjten (sygeplejerske
eller bruger), og hvad behandling er for et fænomen. I analysen af relationen mellem heroinen og den sociale behandling peges der på, at den
sociale behandling har fået meget mindre opmærksomhed end heroinen i
både planlægningen og i den praktiske udførsel af behandlingen. Det har
11
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efterladt den sociale behandling som marginal til trods for, at personale
og i et vist omfang også brugere ser den som central og i hvert fald som
noget, der ikke kan undværes.
Beskrivelse og analyse af hverdagslivet i klinikkerne findes i de ovenfor
nævnte beskrivelser af organiseringen, brugernes syn på heroinbehandlingen og personalets syn på heroinbehandlingen. Disse beskrivelser suppleres af en analyse af den rumlige indretning af en af heroinklinikkerne
ud fra den antagelse, at rum spiller en rolle i forhold til, hvilke handlinger
der kan lade sig gøre, og hvilke der ikke kan lade sig gøre.
Bogen indeholder også et kapitel, der gennemgår en mindre spørgeskemaundersøgelse om brugernes selvoplevede livskvalitet. Undersøgelsen er en
’før-efter’ undersøgelse, hvor brugerne er interviewet ved behandlingens
start og efter 6-7 måneders behandling. Undersøgelsen viser, at brugerne
oplever en mindre forbedring af deres livskvalitet efter 6-7 måneders
behandling.
Endelig diskuteres heroinbehandlingen ud fra et etisk perspektiv. Her
konkluderes det, at spørgsmålet om behandling står centralt, hvis heroinbehandling etisk skal give mening.
Bogens konklusion er, at behandlingen med lægeordineret heroin er et
godt tilbud til nogle brugere. Den peger også på nogle af de områder, som
med fordel kan diskuteres og måske ændres i fremtiden: 1) Den kontrol
og overvågning, der følger med heroinbehandlingen, og som gør heroinbehandling til en speciel behandling i forhold til anden substitutionsbehandling, og 2) relationen mellem heroinen og den sociale behandling.
Det er dog vigtigt, at sådanne ændringer udvikles i fællesskab mellem
brugere og personale, så man kan finde frem til nogle løsninger, der på
den ene side kan imødekomme myndigheder og personales behov for
kontrol med heroinen og på den anden side brugernes ønske om, at
heroinbehandlingen ikke er en helt så speciel behandling.
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INDLEDNING
Stoffet heroin er bærer af mange kulturelle betydninger, som næsten alle
er negative. I offentligheden bliver heroin ofte opfattet og fremstillet som
det mest farlige og afhængighedsskabende stof. Heroin er associeret med
sygdom, fattigdom, prostitution, snavs og død. Den heroinafhængige – eller
junkien – er en af de mest miserable eksistenser i det moderne samfund,
og billeder af mennesker, der fixer (injicerer) på gaden i storbyerne, bliver
brugt som stærke visuelle skildringer af de forfærdelige liv, nogle af disse
mennesker lever. Heroin har været almindeligt kendt som misbrugsstof i
Danmark siden midten af 1960’erne.

Denne bog handler om behandling med lægeordineret heroin i
Danmark. Bogen er det primære udkomme af et fire år langt antropologisk
forskningsprojekt, der har fulgt planlægningen, introduktionen og den
daglige drift af heroinbehandlingen de første to år, behandlingstilbuddet
har fungeret i Danmark. Bogen er som sådan en introduktion til heroinbehandling, som den er kommet til at se ud i Danmark, og er primært
skrevet til et publikum med praktisk interesse for heroinbehandlingen.
Forskningsprojektet foregik fra september 2008 til juli 2012. Dataindsamlingen til projektet er stoppet ved årsskiftet 2011/2012, og beskrivelser af
behandlingstilbuddene i denne bog er, som heroinbehandlingen så ud
på dette tidspunkt. Projektet er finansieret af KABS VIDEN og har i hele
projektperioden været forankret på Institut for Antropologi, Københavns
Universitet. Projektet er udført i et tæt samarbejde med de fem klinikker i Danmark, hvor der udføres behandling med lægeordineret heroin:
Heroinklinikken i Kontakthuset, Center for Misbrugsbehandling, Aarhus
Kommune; Heroinklinikken v. Center for Misbrug, Esbjerg Kommune;
Heroinklinikken v. Behandlingscenter Odense, Odense Kommune; KABS
Hvidovre, Glostrup Kommune og Valmuen, Københavns Kommune.
Den viden, der her præsenteres, er unik både i dansk og international
sammenhæng: Der er kun lavet enkelte studier af brugeres syn på heroinbehandlingen (et spansk (Romo et al. 2009), et hollandsk (Blanken et
al. 2010) og et schweizisk (von Aarburg & Stauffacher 2001)), og disse
studier er primært baseret på enkeltstående interview og ikke omfattende
feltarbejde på klinikkerne. Personalets syn på arbejdet i heroinklinikkerne
er ikke tidligere blevet beskrevet og analyseret. Endelig giver bogen et
indblik i, hvordan heroinbehandling organisatorisk og praktisk er blevet
17
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implementeret i Danmark. Det er således første gang, at læsere får mulighed for at komme tæt på heroinbehandlingen og få beskrevet andre sider
af den end effekt. På grund af det omfattende feltarbejde, der danner
baggrund for bogen, har det også været muligt at belyse heroinbehandlingen fra en række forskellige perspektiver. Ud over brugernes
og personalets perspektiver (i kapitel 5, 6 og 7) inkluderer bogen også
en analyse af heroinbehandlingen ud fra et rumligt perspektiv – dvs. en
analyse af den fysiske indretning af en af klinikkerne og hvordan indretningen understøtter forskellige opfattelser af heroin og heroinbehandling
(kapitel 8) – og et etisk perspektiv (kapitel 10).
Udover dette forskningsprojekt er det danske behandlingstilbud med
lægeordineret heroin blevet behandlet i Sundhedsstyrelsens evaluering
fra februar 2012 efter ca. 1½ års drift. Denne evaluering vil blive efterfulgt af endnu en evaluering fra Sundhedsstyrelsens side i 2013. Det
Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
(KORA) gennemfører i samarbejde med nærværende forskningsprojekt
en sundhedsøkonomisk evaluering af den danske heroinbehandling.
Denne evaluering vil blive afrapporteret i et selvstændigt notat fra KORA
ved udgangen af 2013. Endelig foreligger der en midtvejsevaluering,
efter 1½ års drift, af heroinbehandlingen i Århus. Dette skyldes, at heroinbehandlingen i Århus er indført som en treårig forsøgsordning.
Heroinbehandling omtales på flere forskellige måder. Sundhedsstyrelsen
kalder det i deres vejledning ’Ordination af injicerbar diacetylmorphin
(heroin) ved opioidafhængighed’ (Sundhedsstyrelsen 2010). I andre
sammenhænge kaldes det behandling med lægeordineret heroin eller
heroinassisteret behandling. I en ny publikation fra det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EMCDDA) kaldes det
Supervised Injectable Heroin Treatment (SIH) – overvåget behandling
med injicerbar heroin (Strang et al. 2012). Udover disse mere kliniske
eller tekniske betegnelser er behandlingstilbuddet også blevet omtalt på
forskellige mere kulørte måder i pressen – f.eks. med betegnelsen ’statsnarko’ (Christiansen 2010) eller ’narko på statens regning’ (Dørge 2008).
Brugerne indskrevet i heroinbehandling har også forskellige betegnelser
for det, f.eks. ’mit kommunale fix’. I denne bog bruges primært begrebet
heroinbehandling i et forsøg på at finde et relativt neutralt begreb.
Derudover refererer jeg en del til metadonbehandling. Langt de fleste
mennesker i Danmark, der modtager metadon, indtager metadonen via
munden, også kaldet ’peroral metadonbehandling’. Denne metadon kan
være i form af enten tabletter eller mikstur. Det er også muligt at få meta18

don som injektionspræparat. Når jeg i denne tekst refererer til metadonbehandling, er der tale om peroral metadonbehandling. De få steder, hvor
der refereres til behandling med injicerbar metadon, ekspliciteres dette.

Heroin
Heroin tilhører farmakologisk gruppen af opioider. Det er stoffer, som
oprindeligt kom fra opiumsvalmuen, men der findes inden for gruppen af
opioider også en lang række kunstigt fremstillede stoffer. Udover heroin
består opioidgruppen bl.a. af morfin, opium, ketogan, contalgin og metadon. Stofferne er stærkt smertedæmpende, de dæmper vejrtrækningen,
de er hostestillende og nedsætter tarmens bevægelse, hvilket kan forårsage forstoppelse (Rindom 2004: 81-82). Stofferne har også en euforisk
virkning, der ”… er karakteriseret af en stærk oplevelse af velvære, tilfredshed og angstdæmpning. Det er frem for alt denne psykiske tilstand,
opioidmisbrugerne efterstræber, og derfor indtager de stoffet igen og igen.
Med tiden skrifter euforien karakter og bliver mindre intens, samtidig med
at der udvikles tolerans. (…) På dette stadium indtager misbrugeren stoffet af flere forskellige grunde. Dels for at opretholde en tilstand af velvære,
dels for at undgå det psykiske ubehag ved at møde virkeligheden og
endelig for at modvirke de fysiske abstinenser” (Ibid).
I sin karakteristik af heroinmisbrugere i Danmark skriver sociologen Jacob
Holten Winsløw, at den positive effekt ved heroin (og andre opioider) ikke
nødvendigvis er den primære oplevelse ved indtaget de første par gange.
Han beskriver, at dette første indtag ofte leder til kvalme og opkastning,
og at det kræver en vis tilvænning, før man er ude over dette (1984: 7).
Gadejuristen1 Nanna Godtfredsen beskriver på tilsvarende vis – og med
reference til Winsløw – hvordan mange stofbrugere kan genkalde sig disse
første, mindre behagelige erfaringer (2007). Winsløw og Godtfredsens
konklusion er, at brugerne lærer, at heroin og dets effekt er attraktivt ved
at omgås andre brugere, der har denne oplevelse, og tage stoffet sammen
med dem. I bogen ’Heroin century’ refererer bogens forfattere nedenstående beskrivelse af de første erfaringer med heroin. Beskrivelsen er
foretaget af to læger, der i et forsøg selv tog heroin:
1)
Gadejuristen er en NGO, der arbejder
med at give juridisk bistand til stofbrugere og andre mennesker, der lever på
gaden (www.gadejuristen.dk).

”Vi har været på heroin en uge nu, Stuart og jeg. En uge med frivillig sygdom. Og
sikke syge vi har følt os… Det særlige er, at det ikke bringer nogen glæde, nogen
nydelse. Kun træthed over alt andet. Når det går højt, et par timers manglende
interesse i omverdenen – verden passerer dig, mens du forbliver uberørt. Selv lige efter
19
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injektionen er der ingen ophidselse, ingen bevidsthedsudvidende nonsens, ingen
orgiastiske højder, ingen Kublai Khan. En følelse af undertrykt vejrtrækning, en
svag rødmen, en mærkelig følelse af ubehag, næsten frygt… Du døser, ser en bindegal scene, hvor nogen smider noget, springer op med en følelse af panik og døser
igen. Hypnagotiske hallucinationer bliver de kaldt. Kløen og kløen, du klør dig og
vender dig. Hvorfor tager folk det her stof – ikke på grund af glæde? Kun for en
time med pludselige anfald af panik og kløe? For nogle få timer med efterfølgende
apati, tænker jeg”. (Ian Oswald citeret i Carnwarth & Smith 2002: 97,
min oversættelse)
Mennesker, der er afhængige af heroin, har siden 1960’erne kunnet blive
behandlet med metadon. Denne type behandling kaldes substitutionsbehandling, og tanken er at substituere det illegale stof heroin med det
legale stof lægeordineret metadon. Metadon virker i de samme steder
(receptorer) i hjernen som heroin. Metadon har, fra et behandlingsperspektiv, yderligere den fordel, at de fleste mennesker kan nøjes med
at indtage stoffet en gang i døgnet, hvor heroin typisk skal indtages ca.
fire gange for at undgå abstinenssymptomer. I 1999 blev det i Danmark
yderligere muligt at bruge stoffet buprenorfin som substitutionspræparat.
Buprenorfin har den fordel frem for metadon, at det – udover at virke i
opioid-receptorerne som metadon og heroin gør – binder sig så stærkt
til disse receptorer, at yderligere stofindtag af opioider kun vil have
minimal effekt. Denne evne gør også, at det er vanskeligt at overdosere
buprenorfin. I 2008 blev disse to stoffer suppleret med muligheden for at
give stofmisbrugere lægeordineret heroin.

Baggrund for indførslen af heroinbehandlingen
Folketinget vedtog i foråret 2008 at indføre behandling med lægeordineret heroin som et tilbud til stofmisbrugere i Danmark, der fortsat har
et injektionsmisbrug af illegale opioider til trods for længerevarende substitutionsbehandling (behandlingen vil blive nærmere introduceret
nedenfor). I januar 2010 blev denne lovgivning udmøntet i en vejledning
fra Sundhedsstyrelsen ’Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed’ og i
marts 2010 fik den første bruger i Danmark lægeordineret heroin.
Behandling med lægeordineret heroin har været afprøvet i en række
forsøg i Schweiz, Holland, Tyskland, Spanien, Storbritannien og Canada
og er nu et permanent tilbud i Schweiz, Holland, Tyskland og Stor20

britannien samt Danmark. I Danmark blev det besluttet, at der ikke
var grund til at lave yderligere forsøgsmæssige afprøvninger af heroin.
Evidensen fra rækken af forsøg i udlandet blev i en litteraturgennemgang vurderet til at være stærk nok til, at der ikke var behov for yderligere
forsøg (Hansen & Grønbæk 2007), og behandlingen med lægeordineret
heroin blev derfor indført i Danmark som en permanent ordning. En undtagelse herfra er dog behandlingstilbuddet i Århus, hvor man i kommunalbestyrelsen vedtog, at tilbuddet i Århus skulle starte som en treårig forsøgsordning. Resultaterne fra den internationale forskning vil blive yderligere
præsenteret i kapitel 2.
Behandling med lægeordineret heroin har været diskuteret i Danmark,
siden de første resultater fra de schweiziske heroinforsøg blev offentliggjort. Der har været gennemført en række litteraturgennemgange og
høringer, senest en høring i Teknologirådet i maj 2007 (Aadal et al. 2007)
og en litteraturgennemgang publiceret i august 2007 af Statens Institut for
Folkesundhed på vegne af Sundhedsstyrelsen (Hansen & Grønbæk 2007).
Teknologirådets høring ledte ikke til nogen endelig afklaring. Noget af
det, som blev diskuteret, var, at den metadonbehandling, der generelt blev
tilbudt i Danmark, ikke kunne betragtes som optimal. Der var altså rum
for forbedring inden for rammerne af det allerede eksisterende system
(se også Pedersen 2005a). Et andet argument for afvisningen af heroinbehandling var, at et sådan behandlingstilbud ville fastholde brugerne
i et heroinmisbrug frem for at hjælpe dem til et liv i stoffrihed (Outze
2007). Dette argument blev fremført af formanden for Landsforeningen
af pårørende til stofmisbrugere. Kort efter Teknologirådets høring kom
litteraturgennemgangen bestilt af Sundhedsstyrelsen. Denne gennemgang, som opsummerede den internationale forskning, endte med
at konkludere, at der nu var evidens for, at heroin var en mere effektiv
behandlingsform end metadon – i hvert fald i forhold til de brugere, der
ikke var blevet hjulpet af metadonbehandling (Hansen & Grønbæk 2007).
Fortalere for heroinbehandling i Danmark har bl.a. været Brugerforeningen (en forening for aktive stofbrugere i København) samt Gadejuristen.
Derudover har – specielt de seneste år – en række praktikere og behandlere stillet sig mere positive over for heroin som en behandlingsmulighed,
bl.a. inspireret af resultaterne fra den udenlandske forskning (se også
Houborg 2012).
Det er blandt mennesker med en interesse i stofmisbrugsbehandling og
heroinbehandling blevet diskuteret, hvad der foranledigede holdningsæn21

KAPitel 1
INDLEDNING

dringen, der i 2007-2008 gjorde heroinbehandling mulig. De politiske partier til venstre for midten (Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten) havde
tidligere ved flere lejligheder stillet forslag om heroinbehandling, der ikke
kunne samle flertal. Dem, der fulgte debatten tæt dengang, peger på to
forhold: For det første havde Berlingske en artikelserie, der handlede om,
hvad stofafhængige udsatte sig for for at skaffe penge til deres stofmisbrug.
Særligt én artikel i denne serie om den narkoprostituerede Linda gjorde
stort indtryk og skabte meget debat (uddrag af artiklen er vedlagt i bilag
3). For det andet var den daværende formand for Dansk Folkeparti Pia
Kjærsgaard efterfølgende på rundtur på Vesterbro i følgeskab af lederen af
værestedet Reden. Reden er et værested for prostituerede kvinder, hvoraf
mange også er stofbrugere. Disse to begivenheder førte til en ændring i
det politiske flertal, som førte til vedtagelsen af, at Danmark skulle tilbyde
lægeordineret heroin. Heroinbehandling var altså i udgangspunktet bl.a.
baseret på et ønske om at hjælpe de mest belastede stofbrugere, der lever
på gaden og prostituerer sig og begår kriminalitet for at kunne klare sig.
Som vi skal vende tilbage til senere, er det tvivlsomt, hvorvidt det tilbud,
der endte med at blive etableret, formår at rumme denne målgruppe.
I forbindelse med vedtagelsen var der også i medierne en del debat om,
hvorvidt det var en god ide at behandle med heroin og hvorvidt herointilbuddet ville fastholde brugerne i afhængighed frem for at hjælpe dem.
Meget af denne debat var parallel med den debat, som blev ført, da man
i større omfang begyndte at bruge metadon i stofmisbrugsbehandlingen i
1980’erne.

Tilbuddet om lægeordineret heroin
Som nævnt er de formelle rammer for behandlingen med lægeordineret
heroin beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning (2010). Her skal kun
nævnes de vigtigste elementer og krav i behandlingstilbuddet. Heroin kan
kun gives som injektion, dvs. at der f.eks. ikke er mulighed for at indtage
det ved at ryge, spise eller sniffe det2. Brugerne skal selv være i stand til at
forestå injektionen, som skal tages enten intravenøst eller intramuskulært,
og de skal kunne affinde sig med, at de bliver overvåget under injektionen,
ligesom personalet kan komme med korrektioner til brugernes injektionspraksis, som brugerne så skal efterkomme. Brugerne kan få heroin op til
to gange om dagen ved fremmøde på klinikkerne – morgen og eftermiddag. Der skal gå fem til seks timer mellem de to injektioner. Brugerne kan
få metadon, så de ikke får abstinenssymptomer i aften- og nattetimerne.
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2)
Dette vil blive ændret i 2013, hvor
der vil blive mulighed for at indtage
heroinen i tabletform. Heroinen vil dog
stadig skulle indtages på klinikkerne.

Heroinen skal indtages på klinikkerne og må altså ikke tages med hjem,
og brugerne skal selv være i stand til at komme frem og tilbage til klinikken. Ved behov for fridage, ved indlæggelser, sygdom eller fængsling vil
brugerne modtage metadon i stedet for heroin3.
Brugerne skal have forsøgt andre former for substitutionsbehandling.
Udover den medicinske behandling skal brugerne også tilbydes social
behandling.
De formelle inklusionskriterier for behandling er følgende (Sundhedsstyrelsen 2010: 9):
”Behandling med injicerbar diacetylmorphin som led i substitutions
behandling ved opioidafhængighed forudsætter følgende:
• Alder over 18 år.
• Regelmæssigt intravenøst misbrug af ordinerede eller illegale
opioider trods buprenorphin eller metadonbehandling inden
for de forudgående 12 måneder.
• Ingen aktiv eller ubehandlet sværere psykiatrisk lidelse, der gør at
patienten ikke kan medvirke til injektionsbehandlingen.
• Ingen sværere somatisk lidelse, som kontraindicerer behandling
med injicerbar diacetylmorphin.
• Intet betydende alkoholmisbrug; dvs. at patienten skal være i stand
til fremmøde to gange dagligt uden sværere alkoholpåvirkning
eller alkohol-abstinenssymptomer.
• Intet betydende benzodiazepinmisbrug. Patienter i stabil behandling
med benzodiazepiner er ikke ekskluderet fra injektionsbehandling.
• Ingen graviditet, amning eller aktuelle planer om graviditet.
• Accept af krav om fremmøde og superviseret selvadministration af
injektionsbehandlingen.”

3)
Efter at behandlingstilbuddet havde
eksisteret i ca. et halvt år, blev der
åbnet for, at mennesker i substitutionsbehandling med contalgin også kan
starte i heroinbehandling.

Disse krav betyder selvfølgelig, at der er en lang række brugere af
heroin, som ikke kan blive indskrevet i heroinbehandlingen: Brugere som
ryger eller sniffer deres heroin, brugere der bor for langt væk fra de fem
klinikker, brugere der på grund af andre forpligtelser (f.eks. arbejde)
ikke har mulighed for at møde op i åbningstiden, brugere som på grund
af helbredsmæssige forhold ikke magter fremmøde to gange om dagen,
og brugere som ikke ønsker metadonbehandling, der skal være forsøgt
inden heroinbehandlingen. Hvor store disse grupper er, ved vi ikke.
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Før man kan modtage heroinbehandling, skal man udredes i forhold til
ovenstående problemstillinger. Når man af den behandlingsansvarlige
læge i heroinklinikken er godkendt til heroinbehandlingen, skal man
igennem en periode på 10 til 14 dage, hvor man indtager sin metadon
overvåget for, at den behandlingsansvarlige læge kan finde frem til den
dosis heroin, som man kan tåle.

Brugerne
Pr. 1. januar 2012 var der indskrevet 134 brugere i heroinbehandling.
I alt 160 brugere har været indskrevet til heroinbehandling siden
marts 2010, og 26 er altså stoppet igen (jeg vender tilbage til årsagerne
nedenfor). Sundhedsstyrelsen havde oprindelig estimeret, at 3-400
brugere ville være målgruppe for heroinbehandlingen. Dette estimat
var dels baseret på en rundspørge til de største misbrugsbehandlingscentre om, hvor mange brugere de forventede ville være interesseret
i heroinbehandling, og dels baseret på, hvor mange procent af brugere
i metadonbehandling der i udlandet har ønsket at overgå til heroinbehandling. Det blev på den baggrund vurderet, at omkring 10 % af
brugerne i metadonbehandling potentielt ville være målgruppe for heroinbehandling. Det er dog vigtigt at holde fast i, at dette var et estimat.
De mennesker, som denne bog handler om – mennesker, der bruger og misbruger heroin og lignende stoffer – er gennem tiden blevet
refereret til med mange forskellige betegnelser. I første halvdel af det
20. århundrede var det i en vid udstrækning morfin, som folk brugte,
og gruppen af brugere blev refereret til som morfinister. I perioden
efter 2. Verdenskrig og frem til ca. slutningen af 1950’erne havde man
i København en gruppe mennesker, der bl.a. brugte morfin og blev refereret til som eufomane (Winsløw 1984: 53-60). Narkomaner blev det
foretrukne ord fra slutningen af 1960’erne, da det fænomen, man kalder
ungdomsnarkomani, begyndte at bekymre offentligheden i Danmark.
Senere blev stofmisbrugere det mest almindelige, og narkomaner blev i
behandlingsmiljøet i højere grad et skældsord på linje med junkie. Omkring årtusindeskiftet blev betegnelsen stofbruger eller bare bruger mere
udbredt, om end stofmisbruger fortsat blev brugt. Endelig i 2010, da
Sundhedsstyrelsen publicerede sin vejledning om behandling med lægeordineret heroin, blev målgruppen for denne behandling beskrevet som
patienter. Derudover kommer forskellige slang- og skældsord, hvor ordet
junkie nok er det mest kendte.
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I denne tekst refereres der til stofbrugere og brugere. Dette er ikke for at
underkende, at der for nogle brugere også – i hvert fald i perioder – er
tale om et egentlig misbrug af heroin, hvor behovet for at skaffe og indtage
dette stof overskygger det meste andet i brugernes liv. Når betegnelsen
stofbruger og bruger er valgt, er det dels, fordi det er sådan, der tales om
denne gruppe mennesker i de institutioner, hvor projektet er foregået, og
dels fordi det synes at være den betegnelse, disse mennesker selv anvender,
når de taler om hinanden. Det er dermed under betegnelsen bruger, at jeg
har beskæftiget mig med og kender disse mennesker.

Karakteristik af brugerne
De følgende tal er taget fra Sundhedsstyrelsens evaluering (evalueringen
vil blive nærmere præsenteret i kapitel 2), der dækker samme periode,
som dette projekt har fulgt klinikkerne (Sundhedsstyrelsen 2012). Karakteristikken af brugerne stammer fra registreringen i forbindelse med indskrivningen til heroinbehandlingen. Det giver altså et billede af, hvordan
brugergruppen så ud ved indskrivning.
Ifølge indberetningerne til Sundhedsstyrelsen har brugergruppen i
gennemsnit været i metadonbehandling 4,2 gange, inden de kommer i
heroinbehandling. Det seneste uafbrudte behandlingsforløb med metadon har varet 5,2 år. Der er altså tale om brugere, som har en massiv
erfaring med metadonbehandling.
71,3 % var mænd, og 28,7 % var kvinder. Den største gruppe (35 %) var
aldersgruppen fra 35-44 år.
Der er tale om en helbredsmæssigt belastet gruppe, hvis opfattelse af selvvurderet fysisk og psykisk helbred er langt ringere end den tilsvarende
baggrundspopulation. Der er også tale om en socialt belastet gruppe.
Således havde kun 67,6 % selvstændig bolig ved tilbuddets start, hovedparten var enlige, og indtægtsgrundlaget var overførselsindkomster.
Før indskrivning i heroinbehandling brugte hver bruger i gennemsnit ca.
10.000 kr. om måneden på stoffer og ca. 9 dage om måneden på illegale
aktiviteter for at skaffe pengene. 16 % havde et sidemisbrug af hash, og 10
% havde et sidemisbrug i form af benzodiazepiner, 3,8 % havde et misbrug
af kokain, og 23 % havde misbrug af ikke-ordineret heroin eller metadon.
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Ved indskrivningen var ca. to tredjedele af brugerne smittet med kronisk
hepatitis C (leverbetændelse). 20 % led af vitamin D-mangel, 7 % af jernmangel og 30 % af enten KOL eller astma. Over 50 % havde en eller
flere psykiatriske diagnoser ved indskrivningen, hyppigst ADHD, angst og
depression.
I maj måned 2011 – dvs. efter klinikken havde været åben i ca. et år – lavede
et personalemedlem på Valmuen (klinikken i København) en gennemgang af, hvor langt de brugere, der på daværende tidspunkt var indskrevet
i heroinbehandlingen, boede fra klinikken. Der var tale om ca. 50 brugere.
50 % af brugerne boede inden for en radius af 2 kilometer, og 75 % boede
inden for en radius af 3 kilometer. Denne opgørelse peger på, at fysisk
afstand til klinikkerne ikke er et uvæsentligt kriterium for at tilvælge
heroinbehandlingen.
For at blive indskrevet i heroinbehandlingen skal man have opioider som
sit hovedstof, så det har alle brugerne – i hvert fald formelt. Nogle har dog
også et betydeligt brug af kokain og/eller benzodiazepiner, og det kan
forekomme som et mere strategisk valg, at heroin formelt er hovedstoffet.
De brugere, der kommer i heroinbehandling, er selvfølgelig meget forskellige – de fleste af dem har mange forskellige oplevelser og erfaringer
fra deres liv, der kunne være interessante at afdække. Med det har ikke
været formålet med dette projekt at indsamle brugernes livshistorier.
Projektet handler ’kun’ om heroinbehandling. Ud fra dette mere snævre
perspektiv har det for mig givet mening at lave en klassifikation af
brugerne. En sådan klassifikation er på den ene side min konstruktion, men er på den anden side en konstruktion med forankring i den
empiriske virkelighed, som jeg har færdedes i de sidste par år (kategorierne udfoldes yderligere i kapitel 7). Der er selvfølgelig en række brugere,
som ikke passer ind i nedenstående opdeling, ligesom flere har bevæget
sig mellem grupperne.
Klassifikation af brugere i heroinbehandling:
• Ældre brugere, hvor heroin er hovedstoffet, og hvor brugen af andre
stoffer er relativ lille. Langvarig karriere som stofbrugere (dvs. mange
års stofbrug og erfaringer med behandlingssystemet). Flere har egne
aktiviteter og interesser – de har en rytme i deres liv, som de
foretrækker. De er glade for heroinbehandlingen, fordi de får deres
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favoritstof gratis og uden at skulle begå kriminalitet. Har ikke
umiddelbart planer om at skulle trappe ud og forventer at blive i
heroinbehandlingen i lang tid – for nogle resten af deres liv.
• Brugere, hvor heroin er hovedstoffet, og som vil bruge
heroinbehandlingen til at komme ud af stofbruget. Har planer – for
nogles vedkommende relativt realistiske – i forhold til nedtrapning
og aktiviteter.
• (Yngre) brugere, som ved siden af heroinen også har misbrug af
kokain, benzodiazepiner og hash. Ofte også betydelige psykosociale
problemer, som de har brug for hjælp til at løse. Fortsat kontakt til
misbrugsmiljø og fortsat misbrug af andre illegale stoffer.
Som nævnt er der 26 brugere – svarende til 16 % af det samlede antal
indskrevne brugere – der pr. 1. januar 2012 ikke længere er i heroinbehandling. 9 af disse brugere er stoppet med tilbuddet, da de gerne ville i
stoffri behandling. De er derfor overgået til enten stoffri døgnbehandling
eller behandling med metadon eller buprenorphin med henblik på senere at kunne overgå til stoffri behandling.
Derudover er der én patient, som er død af KOL, mens han var indskrevet,
og én bruger havde ikke flere brugbare årer til injektion og ønskede ikke
intramuskulær injektion. Tre brugere fik karantæne for forsøg på vold
og/eller brandstiftelse, fire havde af forskellige årsager ikke gevinst af
heroinbehandlingen, tre blev fængslet i perioden, to havde allergi overfor
heroinen og tre havde svært ved at overholde aftaler om fremmøde.
Udover de brugere, der er holdt op, er der også en gruppe brugere, som
har været interesseret i heroinbehandlingen, men i sidste ende ikke har
ønsket at blive indskrevet i heroinbehandling. I København har man registreret de brugere, som har søgt om indskrivning, men ikke er kommet det,
samt årsager til den manglende indskrivning. Der var i foråret 2012 tale
om 21 brugere. Årsagerne til den manglende indskrivning er bl.a., at de
indtog heroinen på andre måder end ved injektion, at det var for belastende at skulle møde frem to gange hver dag, og manglende lyst til at
indordne sig under heroinbehandlingens rammer.
I forbindelse med en præsentation af det tyske heroinforsøg skelnede
en af de centrale forskere (Christian von Hassen) mellem to potentielle
målgrupper for heroinbehandling. Den ene er gruppen af brugere, som
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er ’hard to treat’ (svære at behandle). Der er tale om brugere, som er i
kontakt med behandlingssystemet, men som på trods af flere/mange års
kontakt fortsat har et injektionsmisbrug af opioider. De er altså ikke blevet
hjulpet særlig godt af det eksisterende behandlingssystem. Og så er der en
gruppe brugere, der er ’hard to reach’ (svære at få fat i). Der er tale om
brugere, som slet ikke er i kontakt med behandlingssystemet – formentlig
fordi behandlingssystemet ikke opleves attraktivt for dem eller fordi
behandlingssystemet ikke kan rumme dem. Når man kigger på det danske
tilbud om lægeordineret heroin, er der næppe tvivl om, at langt hovedparten af brugerne kommer fra ’hard to treat’-gruppen. Alene at der er krav
om, at man skal have prøvet metadonbehandling i en længere periode
med manglende succes for at kvalificere sig til heroinbehandlingen, udelukker ’hard to reach’-gruppen. Man må umiddelbart forvente, at ’hard
to reach’-gruppen er mere marginaliseret og kaotisk end ’hard to treat’gruppen, som dog har været i kontakt med behandlingssystemet. Der er
altså noget, der tyder på, at det ikke er de mest belastede stofbrugere,
som kommer i heroinbehandling. Dermed er det også tvivlsomt, i hvilket
omfang man får fat den gruppe af stofbrugere, der oprindeligt i den offentlige debat var tænkt som målgruppen for heroinbehandlingen.

Forskningsprojektet og dets metode
Som nævnt ovenfor er der lavet en række forskningsprojekter i udlandet,
hvor man har undersøgt heroinbehandling i forhold til metadonbehandling. Denne forskning har dog stort set alene fokuseret på effekt,
og de fleste af undersøgelserne er lavet som randomiserede kontrollerede forsøg. Dette entydige fokus på effekt skyldes formentlig
heroinens kontroversielle status – det har simpelthen været nødvendigt at
dokumentere effekt på en måde, som var hævet over tvivl, hvis det skulle
være politisk muligt at introducere heroin som behandling (Hansen
& Grønbæk 2007: 9; Gøtz 2012: 5). Men det har efterladt et – ikke
ubetydeligt – hul i vores viden om en række områder, bl.a. brugernes syn
på heroinbehandling, personalets erfaringer med heroinbehandling,
hverdagsliv og behand-lingskultur på klinikkerne, samt i forhold til mere
kvalitative og teoretisk inspirerede analyser af heroinbehandlingen.
Der er tale om viden, som det er svært at afdække i kvantitative undersøgelser, og hvor det derfor er nødvendigt at bruge kvalitative metoder. Dette
projekt udfylder disse huller, der er i vores viden om heroinbehandling.
Den amerikanske antropolog Philippe Bourgois, som har arbejdet med
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omfattende antropologiske undersøgelser af stofbrugere, stofbrug og
stofmisbrug, har peget på, at antropologiske undersøgelser kan bruges
til at identificere mulige forklaringer på de kausale sammenhænge, som
epidemiologiske undersøgelser kan påvise, men ikke forklare (2002). I
forhold til heroinbehandling har den udenlandske litteratur identificeret en række ændringer i sundhedstilstand og kriminalitet, men den har
ikke kunne give nogen forklaring på, hvorfor vi ser disse ændringer, når
brugerne får heroin i stedet for metadon. Nærværende forskningsprojekt peger på en række forklaringer på denne sammenhæng, som danske
brugere identificerer.
Forskningsprojektet har fulgt heroinbehandlingen i opstartsfasen og de
første par år og har mere specifikt undersøgt: 1) Hvordan planlægges,
organiseres og udføres heroinbehandlingen?, 2) Hvilken effekt er der
af he-roinbehandlingen?, 3) Hvordan oplever brugerne heroinbehandlingen?, 4) Hvordan oplever personalet heroinbehandlingen?, og 5) Hvordan
ændrer brugergruppens sammensætning sig, og hvor kommer brugerne fra?
Forskningsprojektet baserer sig på et langvarigt feltarbejde på heroinklinikkerne. Feltarbejdet har strakt sig over godt to år fra årsskiftet 2009/2010 til
årsskiftet 2011/2012. Det har primært fundet sted på de to heroinklinikker
i København suppleret med en række korterevarende besøg på de øvrige
tre klinikker. De konkrete metoder i projektet har været deltagerobservation i klinikkernes forskellige rum: Injektionsrum, observationsrum, café,
undersøgelsesrum og personalerum, kvalitative interview med brugere og
personale, samt mange timers mere uformel konversation om behandling,
heroin og hverdag. Jeg har deltaget i behandlingskonferencer, personalemøde, erfamøder etc. samt i studiebesøg til heroinklinikker i
Hamborg og London.
I alt er 50 brugere og 30 personalemedlemmer blevet interviewet. For en
mere omfattende metodepræsentation og -diskussion henvises til beskrivelserne i bilag 1.
Derudover har jeg foretaget en række systematiske interview med brugerne
om deres livskvalitet ved brug af to spørgeskemaer: EQ-5D og DUQOL, ét
da brugerne blev indskrevet og ét efter et 6-7 måneder. I alt 116 brugere
har deltaget i denne del af undersøgelsen. En lang række sygeplejersker og
en pædagog fra de forskellige klinikker har hjulpet med at indsamle disse
skemaer. Formålet med disse skemaer har dels været at kunne sige noget
mere systematisk om behandlingseffekt på brugerne, dels indgår de i
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KORAs sundhedsøkonomiske evaluering. Resultaterne af denne mere
kvantitative del af undersøgelsen rapporteres i kapitel 9, hvor der også
redegøres nærmere for skemaerne og indsamlingen af disse data.
Projektet er finansieret af KABS VIDEN.

Læsevejledning til bogen
Det er tilstræbt, at kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden.
Kapitel 2 er en kort gennemgang af den internationale forskning om
heroinbehandling. Kapitlet læner sig op af den litteraturgennemgang,
som Statens Institut for Folkesundhed lavede på Sundhedsstyrelsens
foranledning i 2007. Derudover gennemgås de seneste britiske og
canadiske forsøg, som ikke er medtaget i SIFs gennemgang. Den udredning, som det norske forskningsråd lavede i sommeren 2011 i forbidelse
med en diskussion om mulig indførelse af heroinbehandling i Norge,
præsenteres kort, og tilsvarende den seneste Cochrane-analyse fra
2012. Endelig præsenteres Sundhedsstyrelsens evaluering af det danske
herointilbud, som blev offentliggjort i februar 2012, samt den midtvejsevaluering der er lavet af tilbuddet i Århus.
Kapitel 3 diskuterer indførslen af heroinbehandlingen i Danmark. Først
præsenteres en analyse af, hvorfor tilbuddet ser ud som det gør, og
derefter præsenteres en række forskellige interessenter og deres forskellige tilgange og ønsker til heroinbehandlingen.
Kapital 4 præsenterer organiseringen af heroinbehandlingen i Danmark
via en beskrivelse af hver af de fem klinikker. Dele af dette kapitel har
tidligere været bragt som en artikel i Tidsskriftet STOF nr. 16.
Kapitel 5 er en præsentation og analyse af brugernes syn på heroinbehandlingen. Dele af dette kapitel har tidligere været bragt i Tidsskriftet STOF nr. 16. Kapitlet her medtager også en nærmere analyse af brugernes syn på henholdsvis metadon og heroin (se også Johansen 2013)
og nogle udsagn fra brugere, der har fravalgt heroinbehandlingen.
Kapitel 6 beskriver en række af de dilemmaer, som personalet møder i
deres arbejde med heroinbehandlingen. Det drejer sig bl.a. om, hvordan man håndterer den påvirkethed, som mange brugere søger i heroin30

behandlingen. Kapitlet har været bragt som en artikel i Tidsskriftet STOF
nr. 18 og er skrevet sammen med antropolog Kirstine Birk.
I kapitel 7 diskuteres relationen mellem den sociale behandling og selve
heroinbehandlingen. Kapitlet har tidligere været bragt som artikel i Tidsskriftet STOF nr. 18 og er skrevet sammen med antropolog Kirstine Birk.
Kapitel 8 er en nærmere analyse af den fysiske indretning af heroinklinikken i København. Kapitlet viser, hvordan nogle af de dilemmaer,
der knytter sig til heroinbehandlingen – f.eks. håndteringen af nydelse og
relationen mellem den sociale og medicinske behandling – ikke kun findes
på et kulturelt og organisatorisk plan (som beskrevet i de foregående
kapitler), men også er indlejret i de fysiske rum i klinikken. Dette kapitel
er en bearbejdning af en dansk artikel, som er skrevet sammen med
minoritetsforsker Birgitte Schepelern Johansen (Johansen & Johansen 2013).
Kapitel 9 handler om de ændringer i den selvoplevede, helbredsrelaterede
livskvalitet, som brugerne har oplevet i løbet af de første 6-7 måneder af
heroinbehandlingen. Der redegøres i dette kapitel også for den konkrete
metode, som har været anvendt til afdækning af dette område.
Kapitel 10 tager fat i en række af de etiske dilemmaer, som behandling
med heroin afføder. Der er ikke tale om en udtømmende etisk udredning,
men en diskussion af nogle af de emner, som brugere og praktikere har
rejst i forbindelse med heroinbehandlingen, eller som jeg er blevet mødt
med, når jeg har præsenteret foreløbige fund fra dette forskningsprojekt.
Kapitel 11 er en konklusion, hvor de centrale fund fra undersøgelsen
opsummeres og diskuteres.
I bilag 1 findes en nærmere udredning af den kvalitative del af forskningsprojektets metode.
Bilag 2 viser et skema, der bruges til at vurdere brugernes bevidsthedstilstand i flere af klinikkerne. Det konkrete skema er fra klinikken i Hvidovre.
Bilag 3 er et uddrag af webudgaven af en avisartikel fra Berlingske om
kvinden Linda.
Bilag 4 er de spørgeskemaer, der er brugt i undersøgelsen af brugernes
livskvalitet.
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FORSKNING OG HØRINGER
Formålet med dette kapitel er kort at introducere den forskning, der er lavet
om heroinbehandling, og som danner baggrund for beslutningen om at indføre heroinbehandlingen i Danmark. På denne baggrund præsenteres også
nogle af de centrale diskussioner om heroinbehandling.

Kapitlet trækker for første dels vedkommende på den litteraturgennemgang, som Statens Institut for Folkesundhed (SIF) lavede i 2007 for Sundhedsstyrelsen, og som præsenterer de forskellige randomiserede kontrollerede forsøg på området. I forbindelse med nogle af disse forsøg er
der også publiceret forskellige andre studier. Et mindretal af disse er medtaget i gennemgangen nedenfor, selv om de ikke er med i SIFs litteraturgennemgang. Derudover præsenteres det seneste britiske og canadiske
forsøg, der er publiceret, efter litteraturgennemgangen blev lavet.
Efter dette præsenteres den rapport, der blev lavet i forbindelse med en
norsk konference i 2011 om mulig indførsel af heroinbehandling i Norge
og den bagvedliggende litteraturgennemgang, samt det seneste Cochranereview om heroinbehandling. Herefter gennemgås de resultater, som
Sundhedsstyrelsen fandt ved deres evaluering af den danske heroinbehandling efter 1½ års drift, samt midtvejsevalueringen af heroinbehandlingen i Århus.

Litteraturgennemgang til redegørelse
om heroinordination, SIF (2007)
Litteraturgennemgangens formål er at vurdere den eksisterende evidens
vedrørende behandling med lægeordineret heroin til gruppen af særligt
belastede stofmisbrugere (Hansen & Grønbæk 2007: 4). På tidspunktet,
hvor gennemgangen blev publiceret, fandtes der fem randomiserede kontrollerede undersøgelser, hvor man sammenligner lægeordineret heroin
med metadon: Et ældre britisk studie (Hartnoll 1980), det schweizisk
studie (Pernegger et al. 1998), det hollandske studie (van den Brink et al.
2003), det spanske studie (March et al. 2006) samt det tyske studie (Haasen et al. 2007). Forfatterne til litteraturgennemgangen peger på, at deres
opgave kun har været at undersøge evidens for behandling med lægeordineret heroin og ikke tage stilling til etiske, ideologiske og politiske pro35
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blemstillinger (Hansen & Grønbæk 2007: 7-8), ej heller om det økonomisk
kan betale sig at indføre heroinbehandling (op.cit: 44).
Den overordnede konklusion i gennemgang er ”… at der er grund til at
fortrække injicerbar heroin frem for den i øjeblikket anvendte substitutionsbehandling med peroral metadon. Evidensen fra det hollandske og
tyske forsøg underbygger dette. Evidensen fra det spanske og schweiziske
heroinforsøg peger i samme retning, men er ikke af en kvalitet, der tillader en sådan konklusion. Resultaterne fra det britiske heroinforsøg [det
første fra 1980] peger ikke i nogen bestemt retning” (Hansen & Grønbæk
2007: 4). Denne konklusion var med til at muliggøre indførslen af heroinbehandling i Danmark.

Det første britiske heroinforsøg
Det første britiske heroinforsøg foregik i perioden 1972-1975 og blev publiceret i 1980 (Hartnoll 1980). Der var tale om et randomiseret kontrolleret forsøg, hvor 96 heroinafhængige deltog. Et kriterium for at deltage var,
at man havde injiceret heroin dagligt i minimum tre måneder. Brugerne
blev interviewet før randomiseringen (dvs. ved fordelingen til enten heroinbehandling eller metadonbehandling) og igen efter 12 måneder.
Resultaterne af det britiske forsøg indikerer ikke en overlegenhed af
hverken heroin- eller metadonbehandling. Sammenlignet med senere
undersøgelser var der en lav heroindosis i forsøget, hvilket kan være en
medvirkende årsag til, at der ikke var nogen signifikant forskel på de to
grupper. Den eneste store forskel var i retentionsraten (dvs. fastholdelse
i behandling), hvor den for heroingruppen var på 79 % imod 29 % i
metadongruppen. Det store frafald i metadongruppen var også medvirkende til at umuliggøre holdbare konklusioner fra dette forsøg (Hansen &
Grønbæk 2007: 12).

Det schweiziske heroinforsøg
Det schweiziske heroinforsøg var det først store forsøg i verden og det
første i den række af heroinforsøg, som er blevet gennemført de sidste
godt 15 år. Baggrunden for beslutningen om at gennemføre forsøget var
en voldsom stigning i problemer relateret til heroinmisbrug: Dødsfald,
HIV-/AIDS-tilfælde og kriminalitet, samt en meget synlig tilstedeværelse af
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misbrugerne i det offentlige rum (Uchtenhagen 2009).
Det schweiziske heroinforsøg foregik i perioden 1994-1996. Hovedparten
af studiet blev gennemført som et før-efter studie, hvor der altså ikke var
nogen kontrolgruppe (Uchtenhagen et al. 1999). Derfor indgår de fleste
af de schweiziske data ikke i de systematiske litteraturgennemgange. En
mindre del af studiet havde karakter af et RCT-studie og blev publiceret
i 1998 (Perneger et al. 1998). Der var 27 brugere i heroingruppen og 24
brugere i metadongruppen, og behandlingen blev vurderet efter 6 måneder. Udover den lille størrelse på RCT-studiet er det blevet kritiseret for, at
designet primært trak på selvrapporterede data, og at det ikke kan afgøres,
om forbedringerne kan tilskrives den psykosociale indsats eller heroinbehandlingen i sig selv (Hansen & Grønbæk 2007: 16-17). Konklusionen på
baggrund af det schweiziske forsøg er, at det ikke direkte kan fastslå, at
heroinbehandling er anden substitutionsbehandling overlegen (Ibid). I
litteraturen er det schweiziske heroinforsøg primært kendt for, at man her
viste, at behandling med lægeordineret heroin i dertil indrettede klinikker
var praktisk gennemførlig (Ibid).
Der er senere blevet lavet en række opfølgningsstudier, hvor man bl.a.
har kigget på fastholdelse i behandling. Her har man fundet, at ”… retensionsraten var på 86 % for de første tre måneder, 70 % for det første år,
50 % for 2,5 år og 34 % for fem år eller længere. Den opfølgende undersøgelse viste også, at et forlænget behandlingsophold var associeret med
en højere sandsynlighed for at starte en afholdenhedsbehandling sammenlignet med et kort behandlingsophold. Således skiftede 9 % af dem, der
stoppede inden for de første fire måneder, til afholdenhedsbehandling.
Af dem, der stoppede efter tre år, skiftede 29 % til afholdenhedsbehandling. Opfølgningen på det schweiziske forsøg kan således ikke
bekræfte den formodning, at langvarig substitutionsbehandling med
heroin fastholder forsøgsdeltageren i afhængighed af heroin” (Hansen &
Grønbæk 2007: 17).
Schweiz er et af de lande, hvor forsøg med lægeordineret heroin har ført
til en fast etablering af dette behandlingstilbud. I 2005 udgjorde heroinbehandlingen ca. 8 % af den samlede substitutionsbehandling (Hansen
& Grønbæk 2007: 19). I 2012 vurderes det, at 1.400 mennesker er i behandling med heroin i Schweiz (Strang et al. 2012: 13).
I 2001 præsenterede to schweiziske forskere et konferencepaper om,
hvordan heroinbehandlingen i Schweiz har ændret opfattelsen af heroin
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blandt schweiziske stofbrugere (von Aarburg & Stauffacher 2001). Dette
paper er noget af det eneste kvalitative, som er publiceret på engelsk på
baggrund af den schweiziske heroinbehandling. Det centrale fund er her
et skift i opfattelsen af heroin fra et smart gadestof til medicin. Hvor heroin tidligere blev associeret med en alternativ livsstil på gaden, er det nu
associeret med behandlingen af gamle, syge, kroniske misbrugere. Forfatternes bud er, at heroin derfor vil holde op med at være interessant og/
eller attraktiv for nye, unge eksperimenterende stofbrugere (se også Hansen & Grønbæk 2007: 18).

Det hollandske heroinforsøg
Det hollandske forsøg foregik i perioden 1998-2000. Den endelige rapport kom i 2002, og i 2003 kom den første peer-reviewed artikel (van den
Brink et al. 2003), som indgår i Sundhedsstyrelsens litteraturgennemgang.
Man havde i en periode diskuteret muligheden af at indføre heroinbehandling i Holland, men det hollandske forskningsråd vurderede, at der
efter det schweiziske forsøg var behov for yderligere dokumentation for effekt (Blanken et al. 2010). Det hollandske forsøg blev derfor iværksat med
henblik på at kunne levere den evidens, som det schweiziske forsøg ikke
havde kunnet. Derudover indtager en stor del af de hollandske heroinbrugere heroinen ved hjælp af rygning, og der var derfor en lokal interesse i
også at inddrage denne indtagelsesmåde i forsøget. Det hollandske studie
er det eneste, hvor der også indgår rygeheroin.
Det hollandske forsøg består af to RCT-studier, der inkluderede i alt 549
personer. Der var et studie med rygeheroin + peroral metadon sammenlignet med peroral metadon og et studie med injicierbar heroin + peroral
metadon sammenlignet med peroral metadon. Udover den medicinske
behandling med heroin eller metadon havde alle adgang til standard
medicinske og psykosociale ydelser. Deltagerne blev interviewet og vurderet hver anden måned de første 12 måneder. Målgruppen var mennesker,
der tidligere havde været behandlet med peroral metadon uden succes,
som fortsat var indskrevet i metadonbehandling og havde et dagligt eller
næsten dagligt brug af illegal heroin (Hansen & Grønbæk 2007: 20).
De resultatmål, som man opstillede, var, at brugerne efter 12 måneder
skulle opnå mindst 40 % forbedring i forhold til udgangspunktet på
mindst ét af følgende områder: Fysisk, psykiatrisk eller social belastning.
Forbedringen måtte ikke ske på bekostning af en forværring af et af de
38

andre områder (Hansen og Grønbæk 2007: 21). ”De hollandske forskere
konkluderer, at deres forsøg leverer stærk evidens for virkningsfuldheden i
at ordinere heroin (sammen med metadon) til den gruppe af misbrugere,
som ikke er modtagelig for andre behandlingsformer. (...) Forskellen i behandlingssucceserne, målt ud fra det primære resultatmål, var 22,8 % for
inhalationsforsøget [rygeheroin] og 24,3 % for injektionsforsøget” (op.cit:
23). Dvs. at 24,3 % henholdsvis 22,8 % flere i heroingrupperne opnåede
resultatmålene end i metadongrupperne. Et andet fund i det hollandske
studie var, at den ”… gunstige virkning af heroinordination er knyttet til
behandlingens fortsættelse. Således resulterede afbrydelse af den heroinstøttede behandling i en hurtig forværring hos 82 % af deltagerne” (Ibid.).
I deres afsluttende vurdering af det hollandske forsøg skriver Hansen &
Grønbæk: ”Forsøgsgruppernes bedre resultater leverer således evidens for,
at heroinstøttet behandling er signifikant bedre end metadonbehandling
for den pågældende målgruppe. Men det kan ikke konkluderes, at den
bedre effekt af den heroinstøttede behandling kan tilskrives heroinens
farmakologiske virkninger, idet mange deltagere fra kontrolgrupperne
skaffede sig lignende mængder illegal heroin. Det er mere sandsynligt,
at de bedre resultater i forsøgsgruppen skyldes den adfærdsregulering,
der ligger i at kunne få stoffet ordineret uden at begå kriminalitet, samt
i at indtage det under kontrollerede og hygiejniske forhold” (2007: 24).
Spørgsmålet om, hvorvidt det er stoffet eller den struktur, som heroinbehandlingen fører med sig, der skaber den gunstige effekt, vil vi komme
tilbage til flere gange undervejs i denne bog.
I 2006 blev heroinbehandling gjort permanent i Holland, og i 2007 var der
ca. 400 mennesker i behandling med heroin.
I 2010 publicerede de primære forskere bag det hollandske heroinforsøg
en længere gennemgang af forsøget, dets historie, fund og internationale
perspektiver (Blanken et al. 2010). Her konkluderer forfatterne, at ”... heroinassisteret behandling kan nu anses for at være en sikker og bevist effektiv intervention til behandling af kroniske, behandlingsresistente heroinafhængige patienter” (op.cit: 105, min oversættelse). Som et led i denne
gennemgang præsenteres også for første gang resultaterne af et kvalitativt
studie, som blev foretaget samtidig med de randomiserede kontrollerede
forsøg. Her er 24 brugere blevet interviewet i alt fem gange om deres syn
på heroin, på behandlingen og om deres oplevelse af effekten.
Nogle af de hollandske brugere var glade for den heroin, de fik i heroin39
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behandlingen – andre synes at den manglede noget af det, som de plejede
at opleve med gadeheroinen; de blev sløve, men ikke skæve (Blanken et
al. 2010: 133). Alle var dog meget glade for, at de med heroinbehandlingen var sikre på at få deres stof og dermed heller ikke behøvede at skulle
skaffe penge til det, og de beskrev at have penge tilovers til andre ting
eller aktiviteter. De fleste brugere brugte primært heroinen til at håndtere
følelsesmæssigt stress og traumer, mens et mindretal primært brugte det,
fordi de syntes, det var rart. Når de kvalitative data sammenlignes med data
fra effektstudiet, ser det ud til, at dem, der primært brugte stoffet, fordi
de syntes, det var rart, opnåede bedst effekt af heroinbehandlingen – dvs.
opnåede en minimum 40 % forbedring i forhold til udgangspunktet på
mindst et af områderne fysisk, psykisk eller social belastning (op.cit: 135).

Det spanske heroinforsøg
Det spanske heroinforsøg blev gennemført i perioden 2003-2004 og publiceret i 2006 (March et al. 2006). Der deltog 62 personer i forsøget –
31 i gruppen, der modtog injicerbar heroin + peroral metadon, og 31 i
gruppen der kun modtog peroral metadon. Personerne blev fulgt over 9
måneder. Udover substitutionsbehandlingen modtog brugerne også medicinsk og psykosocial behandling. Den psykosociale behandling var ikke
standardiseret, men blev givet på baggrund af et individuelt skøn. Det var
ikke obligatorisk for brugerne at bruge de psykosociale tilbud (Hansen &
Grønbæk 2007: 26).
Begge grupper opnåede væsentlige forbedringer. Heroingruppen
opnåede størst forbedringer i fysisk helbredstilstand (forbedringen var 2,5
gang større end for gruppen i metadonbehandling) og i risikoadfærd for
at få HIV. Heroingruppen nedsatte også forbruget af illegal heroin fra 25
dage/måned til 8 dage/måned og havde en stigning i dage uden stofrelaterede problemer (forbedringen var 2,1 gange større) samt en nedgang i
kriminelle aktiviteter fra 11 dage/måned til < 1 dag/måned. Der var ingen
signifikant forskel i retentionsraten og på de øvrige psykosociale variable
(Hansen & Grønbæk 2007: 26).
I forbindelse med det spanske heroinforsøg blev der også udført et kvalitativt studie omkring brugernes syn på heroinen og heroinbehandlingen.
Studiet baserer sig primært på interview, selvom deltagerobservation på
klinikkerne blev brugt til at rekruttere brugere til interviews. Det overordnede fund i dette studie var, at brugerne og deres pårørende begyndte
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at opfatte heroinen som en legal medicin i stedet for et illegalt stof og
sig selv som kronisk syge frem for stofafhængige (Romo et al. 2009: 189).
Derudover beskrev de forbedringer i deres psykiske tilstand – primært at
de havde fået mere ro, bedre selvværd, at de var i bedre stand til at kommunikere med andre, og at de var i bedre stand til at klare deres hverdag
(op.cit: 192). Også det fysiske helbred oplevede brugerne forbedret. De
klager, brugerne havde, relaterede sig til, at den livsstil, som heroinbruget
tidligere havde givet dem, blev ødelagt, når stoffet skulle tages under kliniske forhold, og at der var for mange instruktioner fra personalet i forbindelse med injektionerne (op.cit: 190). Brugerne oplevede også problemer ved at skulle passe et mere almindeligt arbejde samtidig med heroinbehandlingen (op.cit: 192). Det var et generelt ønske blandt brugerne, at
man kunne erstatte nattens metadondosis med en tredje heroininjektion
(op.cit: 193). Forfatterne til undersøgelsen ender med at konkludere, at
deltagelse i programmet generelt giver brugerne mulighed for at få større
kontrol over deres eget liv på nær i forhold til arbejde (op.cit: 194). Flere
af disse temaer går igen i mine interview med de danske brugere i heroinbehandling, og vi vil derfor vende tilbage til dem i kapitel 5 om brugernes
syn på heroinbehandlingen.
Et af kritikpunkterne mod det spanske forsøg har været dets lille størrelse,
og de positive resultater til trods har man ikke indført behandling med
heroin som standardbehandling i Spanien. Brugere, der har været en del
af forsøget, har dog fortsat mulighed for at modtage heroin (Strang et al.
2012: 14).

Det tyske heroinforsøg
Det tyske heroinforsøg adskiller sig fra de tidligere ved dels at have velbeskrevne sociale tilbud med i randomiseringen og dels ved også at
inkludere brugere, der ikke var i behandling. Derudover var der et forsat ønske om at udvide evidensbasen for heroinbehandling og det tyske
forsøg blev derfor det største hidtil gennemførte forsøg – i alt 1.015 personer blev inkluderet. Forsøget blev gennemført fra 2003 til 2004, og resultaterne blev publiceret i 2007 (Haasen et al. 2007). Målgruppen i det
tyske forsøg var dels mennesker, som ikke havde haft udbytte af den eksisterende metadonbehandling (som vi har set det i de andre forsøg), og
dels mennesker, der slet ikke var i kontakt med behandlingssystemet. For
hver af disse to grupper blev der dannet fire undergrupper: En gruppe
modtog heroin + behandling ud fra princippet om case management. En
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gruppe modtog heroin + psykoedukation og stofrådgivning. En gruppe
modtog metadon + behandling ud fra princippet om case management,
og en gruppe der modtog metadon + psykoedukation og stofrådgivning.
Forsøget bestod således af otte grupper i alt. De brugere, der kom i heroingrupperne, havde mulighed for at få heroin tre gange om dagen og evt.
peroral metadon til om aftenen/natten (Hansen & Grønbæk 2007: 28-29).
Der var to primære resultatmål i undersøgelsen, dels en forbedring i
helbredstilstand på mindst 20 % i forhold til udgangspunktet målt efter
12 måneder, dels et fald i forbrug af ulovlige rusmidler. Resultaterne fra
undersøgelsens to primære målinger viste, at heroinbehandling er signifikant bedre end metadonbehandling. Med heroinbehandling opnåede
man større helbredsforbedringer; 80 % i heroingruppen versus 74 % i
metadongruppen opnåede helbredsforbedringer på mindst 20 % efter 12
måneder, og 69,1 % i heroingruppen versus 55,2 % i metadongruppen
oplevede et faldende forbrug af illegale rusmidler (Hansen & Grønbæk
2007: 30). Derudover undersøgte man også retentionsraten. Den var for
heroinbehandling på 67 % efter 12 måneder overfor metadongruppens
på 39 % (Ibid).
Der var ikke nogen statistisk signifikant forskel på de to typer af brugere,
der blev en del af målgruppen (’mislykket metadonbehandling’ versus
’ikke tidligere i kontakt med behandlingssystemet’). Der var heller ingen
forskel i forhold til, hvilken type psykosocial intervention brugerne havde
modtaget (Hansen & Grønbæk 2007: 30).
Der er blevet rejst kritik mod det tyske forsøg, fordi der var et meget stort
frafald i metadongruppen. Der var kun 39 % tilbage i metadongruppen
efter 12 måneder, hvilket er en meget lav fastholdelsesgrad. En af grundene til den lave retentionsrate for metadongruppen skyldes, at en del af
deltagerne i denne gruppe slet ikke startede på behandlingen (28,8 %),
da de var skuffede over ’det forkerte’ resultat af randomiseringen (dvs. de
hellere ville have været udtrukket til behandling med heroin) (Hansen &
Grønbæk 2007: 35).
Hansen & Grønbæk konkluderer: ”Samlet set leverer det tyske forsøg
solid evidens for en overlegenhed af heroinbehandling over for metadonbehandling for den gruppe af belastede misbrugere, der ikke har kunnet drage nytte af anden substitutionsbehandling. Set i lyset af raten af
alvorlige bivirkninger (58 tilfælde af observerede alvorlige bivirkninger
var højst sandsynligt relateret til heroinen (32,8 %) i modsætning til 15
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tilfælde (10,9 %) i metadongruppen) understreger forfatterne, at heroinbehandling ikke skal være et førstevalg i behandlingen af stofmisbrugere”
(2007: 35). Og videre: ”Det tyske forsøg har også bekræftet resultaterne
fra det hollandske forsøg, og såvel som i det hollandske forsøg kan den
bedre effekt af heroinbehandlingen ikke entydigt tilskrives heroinens farmakologiske effekter. Den kliniske projektkoordinator på det tyske forsøg,
Dr. Christian Haasen, mener således, at det at kunne fastholde en gruppe
hårdt belastede misbrugere i behandling spiller en større rolle end heroinens farmakologiske effekter” (Ibid).
I 2008 blev der publiceret et studie, hvor man efter to år fulgte op på 515
brugere, der oprindelig havde været en del af det tyske heroinstudie. Her
fandt man, at 55 % fortsat var i heroinbehandling. Det fald i brugen af
illegale stoffer, som man havde fundet efter 6 måneder i det oprindelige
forsøg, blev fortsat fastholdt efter to år. Det samme gjaldt den forbedrede
helbredstilstand (Strang et al. 2012: 168).

NAOMI og RIOTT (2009 og 2010)
Efter publiceringen af Sundhedsstyrelsens litteraturgennemgange er
yderligere to randomiserede kontrollerede forsøg fra henholdsvis Canada (NAOMI – North American Opiate Medication Initiative) (Oviedo et
al. 2009) og Storbritannien (RIOTT – Randomised Injectable Opioids
Treatment Trial) (Strang et al. 2010) blevet publiceret. Disse to studier er
inkluderet i den norske gennemgang og det seneste Cochrane-review (se
nedenfor). De to studier genfinder de samme fund som det hollandske og
tyske studie og slutter sig dermed til række af studier, der dokumenterer,
at heroin har en bedre behandlingseffekt end metadon. De vil ganske kort
blive præsenteret her.

Det canadiske heroinforsøg
Blev gennemført fra 2005 til 2008 og publiceret i 2009 (Oviedo et al.
2009). Det inkluderede 251 brugere – 111 i metadonbehandling, 115 i
heroinbehandling, og 25 der modtog hydromorphone. Hydromorphone
er et heroinlignende stof, som er godkendt til smertebehandling i Canada.
Da stoffet dog er lidt anderledes end heroin, kan man i urinprøver se, om
brugerne – udover hydromorphone – har taget illegal heroin. Gruppen på
de 25 blev dannet for at kunne vurdere, hvorvidt de selvrapporterede data
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om brug af illegal heroin stemte overens med det, som man kunne måle i
urinprøverne. Brugerne kunne ikke vurdere, om de modtog heroin eller
hydromorphone.
Brugerne blev fulgt i 12 måneder og blev vurderet efter 3, 6, 9 og 12
måneder. De primære resultatmål var fastholdelse i behandling og reduktion i illegalt stofbrug og kriminelle aktiviteter. Derudover vurderede man
også brugernes fysiske og psykiske helbred, økonomi, beskæftigelse, familieforhold, sociale forhold og alkoholbrug.
Resultaterne viste, at 87,8 % i heroingruppen fortsat var i behandling efter
12 måneder sammenlignet med 54,1 % i metadongruppen (Oviedo et
al. 2009: 777). Reduktion i illegalt stofbrug og andre illegale aktiviteter
fandtes hos 67 % i heroingruppen i modsætning til 47,7 % i metadongruppen (Ibid). Udover disse to områder havde heroingruppen forbedringer på 6 af de øvrige 7 områder, som man målte på (alle bortset fra alkoholbrug) i modsætning til metadonbrugerne, der kun havde forbedringer
på to områder (disse to områder var beskæftigelse og økonomi) (op.cit:
783). Dette får forfatterne til at konkludere, at heroinbehandlingens positive effekt rækker ud over illegalt stofbrug og andre illegale aktiviteter (op.
cit: 784).
Undersøgelsens forfattere konkluderer, at injicerbar heroin er mere effektiv end peroral metadon. Fordi der er en risiko for overdosis og krampeanfald, bør heroin-vedligeholdelsesbehandling kun gives under forhold,
hvor der er mulighed for medicinsk assistance (Oviedo et al. 2009: 777).
Efter forsøget blev brugerne i heroinbehandling overført til metadon, og
heroinbehandlingen er i dag ikke en mulighed i Canada (op.cit: 779).
Ifølge lederen af det canadiske forsøg havde man håbet på, at studiet
kunne fungere som løftestang for at indføre behandling med lægeordineret heroin i Canada, men dette viste sig ikke at være politisk muligt.

Det (andet) britiske heroinforsøg
Det andet britiske heroinforsøg havde bl.a. det formål at sikre, at den metadonbehandling, som man måler heroinbehandlingen op imod, var den
bedst mulige metadonbehandling og at de positive effekter ved heroinbehandlingen, som var dokumenteret i bl.a. det hollandske og tyske forsøg,
ikke skyldtes, at brugerne havde modtaget dårlig metadonbehandling.
Derudover er behandling med injicerbar metadon relativt udbredt i Stor44

britannien og man ville derfor gerne se, hvordan denne behandlingsmåde
placerede sig i forhold til heroinbehandling. Forsøget blev gennemført fra
2004-2008 og publiceret i 2010 (Strang et al. 2010). I dette studie undersøgte man forskellen mellem på den ene side optimeret peroral metadon
og på den anden side enten injicerbar heroin eller injicerbar metadon. I
alt deltog 127 brugere, der blev fordelt i tre grupper: 42 brugere fik injicerbar metadon, 43 brugere fik injicerbar heroin, og 42 brugere fik peroral metadon. Brugerne blev fulgt over 26 uger. Udover substitutionsbehandling modtog alle brugerne også psykosocial behandling.
I dette forsøg var man primært interesseret i, hvorvidt den eksperimentelle
behandling (injicerbar heroin eller injicerbar metadon) gav et fald i brugen af illegal heroin (det primære resultatmål). For at kunne måle dette
udviklede man en urinprøve, der kunne differentiere mellem illegal og
lægeordineret heroin. 72 % af brugerne, der modtog injicerbar heroin,
havde 50 % eller flere rene urinprøver i modsætning til 27 % af brugerne
i peroral metadonbehandling. Fundet er signifikant.
I sammenligningen mellem injicerbar metadon og peroral metadon
kunne man ikke finde en signifikant forskel (Strang et al. 2010: 1885). Og
forfatterne konkluderer da også, at behandling med overvåget, injicerbar
heroin leder til en signifikant reduktion i brugen af gadeheroin (Ibid).

Den norske konsensuskonference om
heroinunderstøttet behandling (2011)

4)
Jeg havde den fornøjelse at præsentere en række observationer fra
Danmark på konsensuskonferencen.

I juni 2011 afholdt det norske forskningsråd en konsensuskonference om
heroinbehandling. Formålet med en konsensuskonference er at afdække,
hvordan den bedste behandling af en given sygdom ser ud. Til en konsensuskonference inviteres en række fagfolk til at præsentere forskellige
perspektiver på behandlingen, f.eks. internationale erfaringer, eksisterende evidens, praktiske, økonomiske, juridiske og etiske overvejelser, samt
repræsentanter for patient/brugerperspektivet. De primære tilhørere ved
konferencen er konsensuspanelet, der skal sammenfatte den viden, der
præsenteres på konferencen, til en endelig beslutning. Konsensuskonferencen minder dermed om den høring, som Teknologirådet afholdt i Danmark i 20074.
Den endelig rapport fra det norske konsensuspanel konkluderer: ”På baggrund af disse forhold finder panelet ikke, at der er godt nok grundlag
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for at indføre heroinassisteret behandling i Norge” (Forskningsrådet 2011:
33, min oversættelse). Forbeholdene synes at falde i to dele: Dels finder
man problemer med de undersøgelser, der er lavet i udlandet, dels synes
særligt de to norske brugerrepræsentanter og deres forbehold i forhold til
heroinbehandlingen at have spillet en væsentlig rolle.
I forhold til den udenlandske forskning peger panelet på, at der særligt er
grund til at stille spørgsmålstegn ved validiteten i forhold til selektionen
af patienter og i forhold til de resultater, som man har målt på. ”Med udgangspunkt i manglende behandlingssucces med metadon får kontrolgruppen tilbud om at fortsætte med en behandling, de tidligere har oplevet som mislykket. Set i lyset af dette er det efter panelets vurdering logisk,
at udfaldsmålet retention er bedre i gruppen, som faktisk får heroin. Det
er heller ikke overraskende at brug af illegal heroin går noget ned, når
patienterne jo får tilført heroin i behandlingsoplægget. En sådan skævhed
i selektionen forstærker indtrykket af, at resultaterne må tolkes med stor
forsigtighed, når det gælder de inkluderede patienter” (Forskningsrådet
2011: 29, min oversættelse).
Derudover er panelet kritisk i forhold til, at frafaldet er størst blandt de
brugere, der har svagt netværk, høj ko-morbiditet med psykisk sygdom
og svag social funktion – netop de mennesker, som et alternativt substitutionstilbud burde hjælpe (Forskningsrådet 2011: 33).
I forhold til resultaterne fra den udenlandske forskning refererer konsensuspanelet til et notat, som det Nationale kundskabscenter for helsetjenesten har udarbejdet juni 2011 på Forskningsrådets foranledning (Dalsbø
et al. 2011). Dette notat baserer sig på de britiske, hollandske, schweiziske,
tyske, spanske og canadiske forsøg. Der er tale om de samme studier, som
er præsenteret ovenfor. Heri konkluderes det: ”Vi fandt mest dokumentation om udfaldet retention. Retention er ikke registreret på en ensartet måde og bruges både om patienter, der fortsætter med at være i behandling, og om patienter der bliver friske nok til at tage del i ordinær behandling med eksempelvis metadon. Retention forbedres for patienterne
i heroinassisteret behandling. Nedgang i brugen af illegale rusmidler er
også godt dokumenteret både på kort og langt sigt. (…) Livskvalitet og
social funktion er mangelfuldt dokumenteret, men det ser ud til, at det går
lidt bedre med patienter i heroinassisteret behandling, både på lang og
kort sigt. Overdoser og epileptisk lignende anfald er eksempler på alvorlige uønskede hændelser, som forekommer oftere blandt de, som får heroin, sammenlignet med dem der får metadon. Der er ikke påvist signifikant
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forskel mellem metadon- og heroingruppen når det gælder dødelighed”
(Dalsbø et al. 2011: 2, min oversættelse).
Det er selvfølgelig interessant, at den litteratur, som får Statens Institut
for Folkesundhed i Danmark samt det seneste Cochrane-review (se nedenfor) til at konkludere, at der er evidens for, at heroinbehandling er metadonbehandling overlegen, mødes med så udtalt et forbehold i den norske
kontekst, samt at den negative tolkning af resultaterne ikke er så tydelig i
litteraturgennemgangen som i konsensuspanelets fortolkning.
Det andet område, som konsensuspanelet synes at tillægge stor betydning i forhold til deres skepsis, var udsagnene fra de to norske brugerrepræsentanter, der deltog i konferencen. Her skriver panelet: ”… ser brugerrepræsentanterne en fare i, at heroinassisteret behandling vil kunne
fremstå som et attraktivt alternativ for personer, som både burde og kunne
have haft stor nytte af anden substitutionsbehandling eller anden behandling. I en situation med aktivt opiatmisbrug er dette ikke en reel
valgsituation for en rusmiddelafhængig. Brugerrepræsentanterne mente
også, at de krav som stilles i heroinassisteret behandling forudsætter en
lydighed, som kan virke nedværdigende og vanskelig at gennemføre for
mange brugere” (Forskningsrådet 2011: 21, min oversættelse).
Yderligere fremhæver panelet, at der er ”… et stort paradoks som følge af
udsagn fra flere tidligere illegale heroinbrugere, som i dag lever stabile
og velfungerende liv med eller uden substitutionsbehandling. De siger, at
havde de haft valget mellem heroinassisteret behandling og anden substitutionsbehandling, da de ville ud af deres illegale heroinmisbrug, havde
de nok valgt heroinassisteret behandling. På baggrund af, hvor de står i
dag, er dette urovækkende” (Forskningsrådet 2011: 29, min oversættelse).
Det fremgår ikke, hvorfor dette er urovækkende. Man kan få en fornemmelse af, at panelet vurderer, at det er værre at være i heroinassisteret behandling end i metadonassisteret behandling. Denne bekymring på vegne
af potentielle brugere i heroinbehandling er også tankevækkende, i og
med at et schweizisk opfølgningsstudie, som nævnt ovenfor peger på, at
brugere i heroinbehandling ikke bliver fastholdt eller fastlåst i heroinbehandlingen, men at den for en del tværtimod er vejen ud af stofbruget i
det hele taget.
Udover de to primære forbehold peger forfatterne til rapporten også på,
at medicinsk substitutionsbehandling er et relativt nyt fænomen i Norge
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(først introduceret i 1998) (Forskningsrådet 2011: 33). På den baggrund
kan det måske være rimeligt nok, at man først gerne vil have den øvrige
substitutionsbehandling ordentligt i gang, inden man også begynder at
introducere behandling med heroin. Forfatterne nævner samtidig, at
det er problematisk at tilbyde en behandling, som ikke alle, der lider af
det pågældende problem, kan få del i – hvilket vil være tilfældet i Norge,
hvor nogle få heroinklinikker ikke vil kunne dække de store geografiske afstande. Dette har på ingen måde været en bekymring i de andre
udenlandske studier (men kan genfindes i nogle af diskussionerne, som
praktikere har haft i forbindelse med indførslen af heroinbehandlingen i
Danmark).

Cochrane Review: Heroin maintenance for
chronic heroin-dependent individuals (2012)
Cochrane-reviews er en sammenlignende analyse, hvor en række studier
af en given behandling sammenstilles. De omtales også som meta-analyser
(analyser af analyser). De typer af studier, der inkluderes i disse analyser,
er randomiserede kontrollerede forsøg (Randomised Controlled Trials
(RCT) – andre typer af studier ekskluderes typisk. Indenfor den medicinske verden anses RCT’er for at producere den bedste form for viden
om behandling, og Cochrane-reviews – der jo bygger på flere RCT’er – for
den autoritative position i forhold til en given behandlingsform.
Det første Cochrane-review om heroinbehandling kom i 2003, og i 2012
kom den femte udgave, som her kort vil blive resumeret (Ferri et al. 2012).
I dette review er inkluderet de samme studier af heroinbehandling, som
er præsenteret ovenfor og også er medtaget i den norske gennemgang. De
primære fund i Cochrane-reviewet er, at når man sammenligner injicerbar heroin + fleksible perorale metadondoser med peroral metadon, så
hjælper heroinen brugerne med at blive i behandling og med at reducere
deres brug af illegale stoffer (op.cit: 1). Der en positiv – men ikke statistisk
signifikant – effekt på mortalitet (Ibid.).
Forfatterne konkluderer: Brugere ”… med en lang historie med mislykkede behandlingsforsøg kan drage nytte af en ordination af heroin og
fleksible doser af metadon i et vedligeholdelsesprogram. Når denne behandling accepteres, kan den hjælpe dem med at forblive i behandling,
begrænse brugen af illegale stoffer, reducere mængden af illegale aktiviteter og formentlig begrænse dødeligheden. (…) Heroinbrugerne i be48

handlingsprogrammerne skulle fremmøde på klinikkerne for at modtage
og injicere den ordinerede heroin fra to til tre gange om dagen. Utilsigtede hændelser fandt konsekvent sted oftere i heroingruppen. Dem, der
har stået for forsøgene, anbefaler, at behandlingen skal være ordentligt
etableret, således at intensiv hjælp i nødstilfælde kan gives. Ifølge den
eksisterende evidens bør heroinordination kun gives til brugere, som ikke
er lykkedes med anden vedligeholdelsesbehandling, og den skal gives i
klinisk sammenhæng, hvor ordentlig opfølgning kan sikres” (Ferri et al.
2012: 2, min oversættelse).

Sundhedsstyrelsens midtvejsevaluering (2012)
I februar 2012 udgav Sundhedsstyrelsen en evaluering af heroinbehandlingen i Danmark 2009-2011. Evalueringen bygger primært på de
indberetninger til injektionsdatabasen, som brugere indskrevet i heroinbehandling er forpligtet til at bidrage med. Som allerede nævnt har i alt
160 brugere været indskrevet, og 26 er holdt op igen. Der er ikke nogen
kontrolgruppe som i de ovenfor refererede forsøg.
Ved indskrivningen havde 67,6 % selvstændig bolig, 2,9 % boede på herberg, og 8,8 % var hjemløse. Efter 6 måneder havde 83,3 % egen bolig,
og 5,6 % var hjemløse. Antallet af brugere, der boede på herberg, var det
samme (Sundhedsstyrelsen 2012: 15).
Misbrug af illegale stoffer er registreret i forhold til, hvor mange dage
inden for de sidste 30 dage man har brugt stofferne. Ved indskrivning
havde brugerne i gennemsnit brugt ikke-ordineret metadon i 8,2 dage og
ikke-ordineret heroin i 14,8 dage. Disse tal var efter 6 måneders heroinbehandling faldet til henholdsvis 1,0 dage (ikke-ordineret metadon) og
1,3 dage (ikke-ordineret heroin) (Sundhedsstyrelsen 2012: 16). For ikkeordinerede benzodiazepiner ses et fald fra 9,5 dage ved indskrivning til 3,9
dage efter 6 måneder. Brugen af kokain er faldet fra 3,8 dage til 1,3 dage
efter 6 måneder i behandling, og brugen af hash er faldet fra 16,2 dage ved
indskrivning til 10,5 dage efter 6 måneder (Ibid).
Gennemsnitligt fandtes et forbrug af alkohol på ca. 8 dage om måneden
både ved indskrivning og efter 6 måneder. Antallet af genstande er dog
faldet fra 4,1 pr. dag til 1,8 pr. dag ved 6 måneder (Sundhedsstyrelsen
2012: 17).
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Ved indskrivningen havde 91,2 % af brugerne injiceret heroin inden for
de seneste 30 dage – efter 6 måneder var dette tal faldet til 41,7 %, som
havde injiceret heroin udover den heroin, de modtog i behandling (Sundhedsstyrelsen 2012: 17). Ved indskrivningen havde 8,8 % delt sprøjter eller
kanyler inden for de sidste 30 dage. Efter 6 måneder var dette tal faldet til
2,8 % (Ibid).
Ved indskrivning i heroinbehandling fandtes et gennemsnitligt forbrug på
ca. 10.000 kroner om måneden pr. bruger til stoffer. Efter 6 måneder var
dette beløb faldet til 1.300 kr. Ved indskrivning i heroinbehandling havde
brugerne i gennemsnit haft 9 dage med kriminelle aktiviteter ud af de
sidste 30 dage. Efter 6 måneder i behandling var dette tal faldet til 2,9 dage
(Sundhedsstyrelsen 2012: 25).
Sundhedsstyrelsen fremhæver selv faldet i brug af illegale stoffer, faldet i
beløbet brugt på illegale stoffer samt faldet i dage brugt på kriminel aktivitet som positive resultater af heroinbehandlingen (Sundhedsstyrelsen
2012: 4-5). Derudover fremhæves det, at: ”Der er tale om en helbredsmæssig belastet gruppe, hvis opfattelse af selvvurderet fysisk og psykisk helbred
er langt ringere end den tilsvarende baggrundspopulation” (op.cit: 4).
Der er ikke opgjort tal for, hvorvidt denne opfattelse har ændret sig i forbindelse med heroinbehandlingen.
Heroinbehandlingen skal endeligt evalueres af Sundhedsstyrelsen med
udgangen af 2012 (2012: 5).

Midtvejsevalueringen fra Århus (2012)
Som nævnt er herointilbuddet i Århus Kommune etableret som et treårigt
forsøgsprojekt. Center for Socialfaglig Udvikling i Århus Kommune har
i august 2012 lavet en midtvejsevaluering af tilbuddet (Laursen & Feldskov 2012). Evalueringen består af tre delevalueringer: 1) En beskrivelse
af brugerne samt en analyse af de forandringer, som brugerne har oplevet
i deres liv, 2) en analyse af brugernes egne erfaringer og 3) en analyse af
personalets oplevelse med heroinbehandling.
Fra oktober 2010 og frem til februar 2012 har 25 brugere været indskrevet i heroinbehandling i Århus. Ud af de 25 er 6 udskrevet igen. Evalueringen finder, at mange af brugerne har mindsket deres sidemisbrug og
i gennemsnit kun bruger halvt så mange penge på stoffer. Nogle brugere
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har fået bolig, andre rapportere om færre konflikter med familien, og en
del er mindre besværerede af deres psykiske problemer. Flere brugere rapporterer dog også at være involveret i flere illegale aktiviteter efter at være
startet i heroinbehandling (Laursen & Feldskov 2012: 3).
Til evalueringen er der blevet interviewet 8 brugere, som alle rapporterer om flere positive forandringer: De føler sig mindre stressede, har fået
mere ro i deres liv og fået mere styr på deres økonomi. Flere af brugerne
giver også udtryk for et ønske om at komme helt ud af deres misbrug.
Nogle af brugerne beretter dog også om, at de er bekymrede for at blive
sat ned i dosis, samt at de ikke kan gennemskue personalets kriterier i forbindelse med justering af dosis. Endelig finder nogle brugere det belastende at skulle møde frem to gange om dagen (Laursen & Feldskov 2012:
3-4).
I forhold til personalet peges der særligt på, at det er vigtigt at skabe et
sammenhængende tilbud på tværs af den medicinske og sociale behandling, samt at personalet oplever, at det er lykkedes med den model for
heroinbehandling, som man har valgt i kontakthuset (modellen introduceres nærmere i kapitel 4) (Laursen & Feldskov 2012: 4).
Konkluderende skriver forfatterne: ”Hovedkonklusionen i evalueringen
er således, at brugerne vurderer, at herointilbuddet har en overvejende
positiv betydning for deres liv og dagligdag. Dette bekræftes af de kvantitative data, der er indsamlet før og i forbindelse med behandlingen. Vi kan
altså se betydelige forandringer i brugernes hverdag som følge af behandlingen. Hvad vi imidlertid ikke kan se er, om forandringerne er en følge af
den medicinske behandling, altså selve heroinen, den sociale behandling
eller en kombination af begge dele. Evalueringen peger imidlertid også på
udfordringer og dilemmaer ved heroinbehandlingen og muligheder for
at forbedre indsatsen” (Laursen & Feldskov 2012: 4). Evalueringen i Århus
lægger sig dermed tæt op af dels Sundhedsstyrelsens evaluering, dels resultaterne fra den internationale forskning. Evalueringen gentager også
pointen fra den internationale litteratur: At man ikke kan pege på, hvad
der konkret skaber forbedringerne – heroinen, den sociale behandling
eller kombinationen.
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Diskussioner i litteraturen
De resultater, som man har kigget på, når man har sammenlignet heroin
med metadon, har typisk været: Fastholdelse i behandlingen, brug af illegale stoffer, kriminalitet, fysisk helbred, psykisk helbred og forskellige
parametre for social funktionsevne. Det er således karakteristisk, at stoffrihed ikke er et kriterium, som har været med i de randomiserede kontrollerede studier. Studierne og litteraturgennemgangene anvender generelt
en forståelse af heroinafhængighed som en kronisk sygdom. Det er bl.a.
ekspliciteret i Cochrane-reviewet, det canadiske forsøg og den danske litteraturgennemgang. Dermed bliver det for det første logisk, at spørgsmålet
om stoffrihed forsvinder ud af undersøgelserne. Hvis heroinafhængighed
er kronisk, så er behandlingen også noget, der skal fortsætte. For det
andet fremføres dette forhold som en kendsgerning, der ikke er nogen
grund til at stille spørgsmålstegn ved. Dette er dog langt fra den politiske
og behandlingsmæssige virkelighed, som heroinbehandling mange steder vil skulle implementeres i. At dette spørgsmål ikke adresseres og diskuteres, kan efterlade praktikere med selv at skulle forholde sig til dette
vanskelige spørgsmål.
I den internationale litteratur er den primære målgruppe for heroinbehandling brugere, for hvem almindelig substitutionsbehandling ikke har
virket. Det er dog et spørgsmål, hvor hårdt belastet gruppen ellers er. I den
danske litteraturgennemgang fremhæves det, at de mest belastede ikke
er med i forsøgene. Det er tilsvarende en del af den kritik, som blev rejst
i den norske rapport. Antagelsen synes at være, at de hårdest belastede
misbrugere ikke vil kunne passe en så krævende behandling, som heroinbehandlingen er. Det tyske forsøg er dog i denne forbindelse anderledes
ved faktisk at have inkluderet brugere, som slet ikke havde kontakt med
behandlingssystemet, og som man må formode har været relativt hårdt
belastede – om ikke andet fordi de har skullet skaffe sig alle deres stoffer
selv. Som beskrevet i kapitel 1 i denne bog synes det i en dansk sammenhæng ikke at være de mest kaotiske brugere, som er kommet i heroinbehandling. Det er altså fortsat et åbent spørgsmål, om heroinbehandling
også er et tilbud til de allerhårdest belastede brugere, eller om der skal
andre tilbud til denne gruppe.
Et tredje spørgsmål, som bliver rejst gentagne gange i litteraturen, er
spørgsmålet, om det er heroinen eller den struktur og psykosociale behandling, som følger med heroinordinationen, der skaber de positive resultater? Flere af forskerne bag forsøgene peger på, at de ikke mener, at
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det er heroinen, men derimod den struktur og regelmæssige behandlingskontakt, der følger med. Dette er formentlig et af de områder, hvor vi
mangler brugernes syn på, hvad det er i heroinbehandlingen, der hjælper. Jeg vil i kapitel 5 vende tilbage til de danske brugeres bud på dette
spørgsmål.
Et fjerde interessant fund i flere af de udenlandske studier er, at også nogle
af de brugere, der i studierne får metadon, oplever betydelige forbedringer. I det hollandske forsøg var det 29 % af brugerne i metadonbehandling,
der også oplevede behandlingssucces, og i det tyske forsøg var det 45 %
(Hansen & Grønbæk 2007: 5). Dette peger for det første på, at der også er
betydelige forbedringspotentialer inden for metadonbehandling (se også
Pedersen 2005a; Jöhncke 1997). Det peger på førnævnte diskussion om,
hvorvidt det er stoffet eller den psykosociale behandling, der virker, og på
at en del af forbedringerne nok skyldes den psykosociale behandling, da
brugere i både heroinbehandling og metadonbehandling modtog samme
psykosociale behandling i flere af studierne.
Et femte spørgsmål, der går igen i flere af diskussionerne, er spørgsmålet
om, hvorvidt heroin overhovedet er velegnet til substitutionsbehandling.
Her fremhæves det typisk, at heroinen er vanskelig at have med at gøre,
fordi den skal tages hyppigere end metadon. Et beslægtet spørgsmål er
endvidere, om det økonomisk kan give mening at bruge heroin som substitutionsbehandling? Heroinbehandling er en langt dyrere behandlingsform, bl.a. fordi man har valgt, at heroin ikke kan tages med hjem, men
skal indtages på klinikker bemandet med sundhedsfagligt personale, bl.a.
med henvisning til den øgede forekomst af alvorlige hændelser som de
randomiserede, kontrollerede forsøg peger på. Derfor bliver det dyrere
end metadonbehandling, hvor der ikke på samme måde er et krav om
overvåget indtag. I forbindelse med transport og opbevaring af heroinen
er der også meget strenge krav til sikkerhed og overvågning, hvilket også
fordyrer behandlingen. Endelig er heroinen som præparat dyrere end
metadonen.
De mange studier har vist, at det er muligt at bruge heroin som substitutionsbehandling, men også at det stiller betydelige krav til brugerne at
følge heroinbehandlingen. I en publikation fra det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EMCDDA) om heroinbehandling har man undersøgt økonomien i behandlingen. Der findes data
på dette område fra Schweiz, Holland og Tyskland. De rapporterede om53
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kostninger fra heroinbehandlingen ligger i de tre lande på mellem 12.700
€ og 20.400 € om året pr. bruger (2009-priser). Denne pris er væsentligt
højere end prisen for peroral metadonbehandling, som koster mellem
1.600 € og 3.500 € om året. Studierne dokumenterer omfattende økonomiske fordele ved heroinbehandlingen – særligt i forhold til reduktion i
omkostninger relateret til kriminalitet og fængsling. Selv om metadon er
et billigere behandlingsprogram, så bliver heroinbehandlingen billigere,
når omkostninger forbundet med kriminalitet medtages. Det schweiziske
studie rapporterer om en årlig socio-økonomisk fordel på 13.000 € pr. bruger i heroinbehandling. Det hollandske studie finder samfundsmæssige
besparelser på 15.000 € pr. år pr. bruger i heroinbehandling. I de tyske
data finder man besparelser på 6.000 € om året pr. bruger i heroinbehandling på forbedret helbred, mindre kriminalitet og øget produktivitet. Det tyske og det hollandske studie rapporterer også om betydelige
livskvalitetsforbedringer blandt brugere i heroinbehandling (Strang et al.
2012: 82-90).
Til slut er det også værd at pege på, at heroinbehandlingen – på trods af
den eksisterende evidens – har fået en noget forskellig skæbne i de forskellige lande: I Canada er programmet blevet afsluttet helt, i Spanien er det
kun de brugere, som har deltaget i det kliniske forsøg, der fortsat kan få
lægeordineret heroin, og i Norge valgte man ikke at etablere tilbuddet.
Over for disse lande står Schweiz, Holland, Tyskland, Storbritannien og
Danmark, hvor vi finder et permanent tilbud om behandling med lægeordineret heroin. Dette peger på, at evidens ikke i alle sammenhænge tolkes
ens og dermed heller ikke kan ses som at udgøre det endelige argument
for at indføre heroinbehandling. Og dermed også at heroinbehandling
fortsat er et politisk følsomt område.

Afrunding
Udover de ovenfor beskrevne undersøgelser er der i øjeblikket et studie,
der sammenligner heroin med metadon, i gang i Belgien (Strang et al.
2012: 147-149).
Foruden ovenstående gennemgange henvises interesserede læsere til den
gennemgang af heroin og heroinbehandling, som jurist Nanna Godtfredsen har skrevet i 2007, og som også giver en rigtig god introduktion til
området (Godtfredsen 2007).
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INDFØRSLEN AF HEROINBEHANDLING
I DANMARK
Dette kapitel handler om, hvordan man fra samfundets side har valgt at
håndtere, at et stof, som gennem mange år har været forbudt og voldsomt
stigmatiseret, nu skal bruges til behandling. Analysen peger på, at man har
håndteret dette dilemma ved at gøre heroin til medicin, og centralt i analysen står begrebet medikalisering. Udover denne analyse indeholder kapitlet
også en beskrivelse af andre interesser, som forskellige aktører har og har
haft i forbindelse med indførslen af behandlingen med lægeordineret heroin.

Medikalisering
Da det danske folketing besluttede, at behandling med lægeordineret heroin skulle være et behandlingstilbud i Danmark, og Sundhedsstyrelsen fik
til opgave at udmønte lovgivningen i en vejledning, stod man med den udfordring, at man skulle til at håndtere et stof, som gennem mange år havde
været ulovligt (Dehue 2002). Heroin har i mange år stået på FN’s liste over
de mest farlige og forbudte stoffer (Strang et al. 2012). Den måde, som
man valgte at håndtere dette på i en dansk sammenhæng, var at søge inspiration i en særlig slags erfaringer med heroin – nemlig de erfaringer, som
stammer fra planlægningen og udførslen af de randomiserede kontrollerede forsøg med heroin, man har lavet i andre lande (og er gennemgået
i kapitel 2).

Sundhedsstyrelsens vejledning
og den britiske forskningsprotokol
Rent konkret tog man i Danmark udgangspunkt i protokollen til det britiske
heroinforsøg kaldet RIOTT (Randomised Injectable Opioids Treatment
Trial), der blev gennemført fra 2004 til 2008 (Lintzeris et al. 2007) (se
også kapitel 2). Dette forsøg var designet som en medicinafprøvning, hvor
et nyt præparat (heroin) blev sammenlignet med et standardpræparat
(metadon). Randomiserede kontrollerede forsøg er karakteriseret ved en
meget høj grad af kontrol i forbindelse med bl.a. interventionen, og det
kræver, at man kan dokumentere, at interventionen er udført præcist, som
det er beskrevet i protokollen. Sådanne forsøg bygger på den antagelse,
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at sociale og kulturelle dimensioner ved et fænomen (i dette tilfælde behandling af heroinafhængighed) er mindre væsentlige end den individuelle adfærd, som man måler på i forsøget (Dehue 2002; Rod 2011). Det er
således en meget stram, men også forenklet beskrivelse af en intervention,
der blev model for det danske tilbud med lægeordineret heroin – også
selvom heroinbehandling i Danmark ikke skulle være et kontrolleret
forsøg, men ’bare’ behandling.
Hvis man sammenligner beskrivelsen af det britiske heroinforsøg
(Lintzeris et al. 2007) med Sundhedsstyrelsens vejledning (2010), kan
man genfinde en lang række forhold, hvor den danske vejledning lægger sig op at den britiske beskrivelse. F.eks. stammer princippet om, at
brugerne skal igennem en stabiliserende periode på metadon, inden opstarten på heroin, fra denne protokol. Ideen om, at man på forhånd har
regnet ud, hvor meget metadon henholdsvis heroin hver bruger skal have,
hvis vedkommende vil have fri eller kun vil komme en gang om dagen
(kaldet ’det fleksible dosis-regime’), er også taget fra den britiske beskrivelse. Tilsvarende finder vi samme maksimum-doser og samme omregningsprincipper. Det forhold, at brugerne kan få heroin to gange om
dagen, og at dette suppleres af metadon til om aftenen og natten, genfindes ligeledes i den britiske beskrivelse (og i mange af de andre udenlandske forsøg). Det samme gælder principperne for reduktion i dosis i forbindelse med udeblivelse. In- og eksklusionskriterierne for at være målgruppe for heroinbehandlingen ligger også meget tæt på de britiske
beskrivelser, og det samme gør beskrivelserne af den tætte monitorering af
brugerne før, under og efter injektionen.
Ved at tage udgangspunkt i RIOTT modellen udelukkede man forskellige andre tilgange, som man kunne have valgt som alternativ. F.eks. har
England gennem mange år haft læger, der med en særlig tilladelse kan
ordinere heroin. Denne heroin kan indtages på flere forskellige måder,
f.eks. ved injektion, i cigaretter og næsespray. Patienterne henter heroinen på et apotek og indtager præparatet hjemme (se O’Mara n.d.). En
anden tilgang, man kunne have valgt, var at bygge på brugernes ønsker
til heroinbehandling. Dette ville formentlig have betydet mulighed for at
tage heroinen med hjem, mulighed for at indtage stoffet på flere forskellige måder, mulighed for at ryge cigaretter samtidig med indtagelsen af
heroin og mindre kontrol.
Da metadonbehandlingen oprindelig blev indført i Danmark, blev
metadonen primært ordineret og til dels uddelt af praktiserende læger
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(Winsløw 1984). Dette setup kan minde om den måde, som heroinen i en
periode er blevet administreret i Storbritannien (som beskrevet ovenfor).
I 1996 blev retten til at ordinere metadon som substitutionsbehandling
frataget de praktiserende læger i Danmark og overført til de daværende
amtslige misbrugscentre. Her etablerede man en medicinudlevering, der
på visse punkter ligner den, vi i dag ser med heroinbehandlingen. Der
var ofte dagligt fremmøde, overvåget indtag, der var kraftige sanktioner i
forbindelse med sidemisbrug, og brugerne var i høj grad underordnet de
regler, som myndigheder og personale havde udstedt. Metadonbehandlingen har i Danmark undergået en udvikling, hvor der er blevet blødt noget op på kravene om f.eks. fremmøde, og hvor man er mere imødekommende over for brugernes ønsker i forhold til dosis, fremmødehyppighed
og indtagelsesmåde. Man kan på den baggrund rejse spørgsmålet, om vi
vil komme til at se en tilsvarende opblødning af kravene i forbindelse med
heroinbehandlingen. Eller om de meget strikse krav til heroinbehandlingen er til for at forhindre en udvikling parallel til den, som vi har set i
forbindelse med metadon.
Heroinbehandling i en dansk sammenhæng kom altså til at minde meget
om medicinsk behandling i en meget velreguleret version. Man har dermed
brugt en medicinsk tænkning og en medicinsk forståelse af stoffet som en
måde at håndtere og legitimere heroinbehandlingen på. Ved at gøre det
til medicinsk behandling har man også forsøgt at undgå spørgsmålet om,
hvorvidt heroinbehandlingen ville betyde et første skridt på vejen til en
legalisering af heroin. Heroinen er snarere blevet placeret på lige fod med
andre lignende præparater, som f.eks. morfin, med strikse restriktioner for
dets ordinering.

Medikalisering – en definition
En måde at beskrive, hvorfor denne proces kom til at forløbe, som den
gjorde, er med begrebet medikalisering. Medikalisering betyder helt kort,
at områder og problemer, der tidligere blev set som enten normale eller i
hvert fald tilhørende andre domæner i samfundet, i stigende grad bliver
forstået og søgt løst som medicinske eller sundhedsmæssige problemer (se
Conrad 2005; Clarke 2003; Williams et al. 2011). Der findes en lang række
eksempler, der plejer at blive brugt til at illustrere dette forhold: Travlhed
der bliver til stress, sorg der bliver til depression, uartige børn der nu lider
af ADHD, humørsvingninger der bliver til præmenstruelt syndrom.
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En af de forskere, der har arbejdet meget med medikalisering, er den
amerikanske psykiater og antropolog Arthur Kleinman. Han definerer
medikalisering som: ”Biomedicinske konstruktioner af forskellige former for menneskelig lidelse som helbredsmæssige problemer” (1995: 38,
min oversættelse). Konsekvensen af denne proces er bl.a., at moralske
spørgsmål bliver gjort til tekniske spørgsmål, der skal løses inden for den
biomedicinske forståelsesramme. Andre resultater er, at årsagen til problemer bliver placeret hos det enkelte individ, i vedkommendes krop og
evt. gener, der bliver set som syge eller dårligt fungerende, frem for f.eks. i
sociale forhold eller samfundets strukturer.

Andre eksempler fra vejledningen
Ovenfor beskrev jeg helt kort, hvordan Sundhedsstyrelsens vejledning
læner sig kraftigt op af protokollen fra det britiske heroinforsøg. Ud over
de forhold, der kan henføres til den britiske protokol, er der også andre
eksempler i vejledningen, som peger på en medikaliseringsproces. Dels
er der ordvalget, hvor heroinbehandlingen karakteriseres som en ”sundhedsfaglig specialopgave” (Sundhedsstyrelsen 2010: 7) og stofbrugerne
omtales som ”patienter” (op.cit: 8 og 9). Dels er der det forhold, at den
sociale behandling, der skal ledsage heroinbehandlingen, ikke specificeres. Dette har betydet, at den sociale behandling står meget mere vagt end
den medicinske behandling – både i planlægningsprocessen frem mod
etableringen af klinikkerne og i den daglige praksis på klinikkerne (se
også kapitel 7).
Man kan også pege på, at hovedinteressen i vejledningen er på
helbredsspørgsmål, på dosering af stoffet og kontrol efter indtaget, på sikkerhed i forbindelse med dosering og indtag; alt sammen forhold, der
forskyder opfattelsen af heroin fra at være en moralsk suspekt og farlig
substans til et mere teknisk problem med tekniske løsninger (Kleinman
1985: 38-39).
Endelig er der det forhold, at man har valgt, at stoffet kun kan indtages
som injektion. Ved at stoffet injiceres, er man sikker på, at brugerne får
den mængde stof, som der er ordineret – noget man ikke på samme måde
kan være sikker på, hvis brugerne f.eks. ryger heroinen. Dette argument er
først og fremmest meningsfuldt inden for medicinsk tænkemåde.
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Kontrol med heroinen
Udover Sundhedsstyrelsen har også Lægemiddelstyrelsen og Rigspolitiet
deltaget i arbejdet med at udforme retningslinjer, vejledninger og krav i
forbindelse med heroinen og heroinbehandlingen. Lægemiddelstyrelsen
har formuleret en række krav til, hvordan heroinen skal opbevares i klinikkerne, hvordan der skal føres kontrol med heroinen og udleveringerne
og hvordan evt. rester skal destrueres. Rigspolitiet har opstillet en række
sikkerhedskrav i forbindelse med transporten af heroinen fra leverandør
til klinik, modtagelse af heroinen, opbevaring af heroinen og generelt sikkerhedsniveau på klinikkerne (kameraovervågning, alarmer, bokstyper og
sikkerhedsdøre).
Flere af disse tiltag – særligt kravene fra Lægemiddelstyrelsen – passer fint
til den mere generelle proces, der handler om at bruge medicinske principper og regler til at håndtere heroinen. Kravene om sikkerhed og overvågning er yderligere med til at forstærke indtrykket af, at vi har at gøre
med et meget farligt stof, som der skal professionelle til at håndtere.

Eksempler fra klinikkernes hverdag
Medikaliseringen er ikke kun begrænset til de formelle rammer, som er
beskrevet i vejledningen. Den ses også i klinikkernes hverdag. Det tydeligste eksempel herfra er, at den heroin, der anvendes til behandling, i
daglig tale blandt personalet ofte omtales som DAM. DAM er forkortelsen
af det farmakologiske navn for heroin: Di-Acetyl-Morphin. Det kan f.eks.
være, når sygeplejerskerne spørger hinanden, om ”der er blandet DAM?”
– dvs. om man har gjort heroinen klar til at blive trukket op i sprøjterne.
Eller når man fordeler dagens opgaver og der spørges til, ”hvem udleverer
DAM i dag?”
Et andet – mere indirekte forhold – er vægtningen mellem den medicinske og den sociale behandling. Store dele af de organisatoriske og økonomiske ressourcer, som blev tilført heroinbehandlingen, er blevet brugt
på at indrette faciliteter til opbevaring og injektion samt til sundhedsfagligt personale. Den sociale behandling har ikke på samme måde fået opmærksomhed, og flere steder har man blot valgt at fortsætte den sociale
behandling, som brugerne allerede modtog, mens de var i metadonbehandling.
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Hvad er ellers kommet med i pakken?
Når man skriver om medikalisering, er det ofte ud fra en antagelse om, at
medikalisering er noget, som ønskes indenfor det medicinske system og at
praktikere ønsker denne udbredelse af deres felt til stadig flere områder.
Casen med heroinbehandling peger dog på, at medikalisering også betyder, at den medicinske tænkning og logik skal håndtere områder, som er
vanskelige at forstå og håndtere inden for medicinens rammer.
Et eksempel på dette er, at brugerne også tager medicinen med henblik på
nydelse frem for behandling. Dette er i modsætning til en normal medicinsk logik, hvor medicin skal udbedre en skadelig tilstand. Der foregår
generelt i samfundet diskussioner om, hvad det vil betyde for vores samfund, at man kan tage stoffer, der forbedrer ens præstationsevne, f.eks.
hukommelse, koncentration og udholdenhed. Heroin tilføjer yderligere
spørgsmålet om stoffer, der gør, at man bliver rolig, glad, afslappet og/
eller komfortabel.
Et andet eksempel er, at heroinbehandling har placeret grænserne for,
hvilke arbejdsopgaver der er de sundhedsprofessionelles, og hvilke arbejdsopgaver der er patienternes, anderledes end hvad man normalt kan
forvente i forbindelse med medicinsk behandling (se også Johansen &
Johansen 2013). Når et medicinsk præparat skal gives som injektion i en
vene, er det normalt, at det er det sundhedsfaglige personale, der står for
selve administrationen – dvs. at det er dem, der foretager injektionen. I
heroinbehandlingen er dette flyttet, sådan at det er patienten selv, der
foretager injektionen. Det betyder, at det sundhedsfaglige personale nogle
gange står i den situation, at de skal observere en bruger under en injektion, som ikke er i stand til at foretage injektionen nær så godt og sikkert,
som sundhedspersonalet selv ville kunne gøre. Medkalisering betyder her,
at det sundhedsfaglige personale bliver sat til at observere nogle handlinger, som ud fra et normalt sundhedsfagligt perspektiv ville kræve en indgriben. I anden substitutionsbehandling vil brugerne normalt blive udsat
for en sanktion, hvis de injicerer det, de har fået udleveret. Med heroinbehandlingen (og før den behandling med metadon beregnet på injektion)
er injektion af substitutionsmedicin blevet en acceptabel praksis, som
sundhedspersonalet skal kunne rumme inden for deres faglige forståelse
af, hvad en god behandling indebærer.

64

Medikalisering af misbrugsbehandlingen
Behandlingen med lægeordineret heroin er ikke enestående inden for
misbrugsbehandlingen i forhold til en medikaliseringsproces. Misbrugsbehandlingen er et af de områder, hvor man generelt kan pege på, at
der sker en medikalisering (se også Bourgois 2000). Frem til ca. midten
af 1980’erne var den dominerende tilgang til behandlingen af stofmisbrugere pædagogisk og social. Med fremvæksten af brugen af metadon
som substitutionsmedicin i midten af 80’erne blev medicin en etableret
del af misbrugsbehandling for heroinafhængige.
I dag spiller medicin en stadig større rolle inden for misbrugsbehandling:
Man prøver at give truxal ved hash-afhængighed, ritalin i forbindelse med
amfetamin- og kokainmisbrug og langsomtvirkende benzodiazepiner i
forbindelse med misbrug af meget stærke benzodiazepiner. Den teoretiske
forståelse af stofmisbrug har også flyttet sig fra en forståelse af stofmisbrug
som en reaktion på en fejludvikling i ungdomsårene til også at inkludere
en mere kompleks forståelse af menneskers mulige genetiske disposition
for misbrug, stoffernes påvirkning af hjernens belønningssystem og betydningen af stress og selvmedicinering (Pedersen 2005b).
Udover at behandlingssystemet har bevæget sig tættere på den sundhedsfaglige verden, har en del af stofmisbruget også flyttet sig den vej. De fleste
stofmisbrugere har i dag et misbrug af flere forskellige stoffer og ofte også
af lægemidler. Der er rigtig mange misbrugere, som misbruger forskellige
benzodiazepin-præparater (fx stesolid, nitrazepan, flunizepam, bromam
osv.). Ketogan og andre smertestillende præparater er også efterspurgte
af misbrugerne; nogle har et misbrug af illegal metadon ved siden af den
metadon, som de får udleveret i behandlingsinstitutionerne, og ritalin er i
dag også et misbrugsstof.
Når jeg i dette kapitel skriver om medikalisering i forbindelse med heroinbehandlingen, er det altså ikke en udvikling, som er unik for heroinbehandling. Tværtimod er den medikalisering, der foregår i forbindelse med
heroinbehandlingen, understøttet af og en del af nogle mere generelle
strømninger – både i forhold til misbrugsbehandling mere generelt og i
forhold til en række andre områder i det moderne samfund.
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Normalisering?
Man kan med en vis ret hævde, at medikalisering betyder en normalisering. Frem for afvigende handlinger som f.eks. at sidde på en trappesten
og injicere et urent stof opløst i regnvand med en sløv kanyle og en snavset sprøjte, kan stofbrugeren injicere et farmakologisk rent stof under
hygiejniske forhold og i en klinisk ramme. På den anden side betyder
medikaliseringen også en fastholdelse i nogle mindre hensigtsmæssige
praksisser – f.eks. at stoffet skal indtages ved injektion. En del brugere
beskriver for eksempel, at de oplever at blive fastholdt i noget, som ikke er
så sundt (hverken fysisk eller psykisk), fordi de gerne vil have netop dette
stof (heroinen) og derfor er nød til at acceptere injektionsforment.
En af grundene til, at man fra samfundsvidenskabelig side har været kritisk
i forhold til medikalisering, er den medfølgende konsekvens, at komplicerede sociale problemer søges løst med relativt simple medicinske teknikker. Man taler f.eks. om et ’quick fix’ eller troen på en ’magic bullet’ frem
for mere krævende – for både brugere og system – sociale interventioner.
Det er erfaringen fra heroinklinikkerne, at en del brugere efter nogle
måneders heroinbehandling begynder at blive frustrerede over, at der ikke
rigtig sker nok i deres behandling. Og man kan overveje, om noget af den
frustration, som nogle brugere giver udtryk for, måske også handler om, at
de oplever og erkender, at heroin ikke var den ’magic bullet’, der skulle til
for at løse problemerne i deres liv.

Medikalisering – afrunding
I det kvalitative studie af den spanske heroinbehandling fandt forskerne,
at brugere og pårørende var begyndt at opfatte heroinafhængighed som
en kronisk sygdom og heroin som medicin i stedet for som et illegalt stof
(Romo et al. 2009). En tilsvarende observation blev gjort i Schweiz (von
Aarburg & Stauffacher 2001). Ovenstående analyse peger på, at medikaliseringen i en dansk sammenhæng primært har udspillet sig i forhold til
det bureaukratiske og behandlingsmæssige niveau.
I sin bog – Narreskibet – om heroinafhængige i Danmark fra 1984 skriver
Jakob Hilden Winsløw om mulighederne for at få adgang til lovlig heroin
i en dansk sammenhæng: ”For en legalisering, som tager form af ”klinikker”, hvor hvidkitlede guder og gudinder ”administrerer” stofferne for og
til stofmisbrugerne, vil ikke kunne tiltrække alle, ja måske end ikke flertal66

let af misbrugerne, og vil blot være repression i en besmykket form” (Winsløw 1984: 151). Bortset fra, at personalet i de danske heroinklinikker ikke
går med kitler, så må man sige, at man i Danmark valgte den model, som
Winsløw her taler imod. Og som vi skal se i senere kapitler, fik han også
ret i sin forudsigelse om, at et sådan valg ville have konsekvenser for stofbrugeres ønske om at søge heroin på denne måde.

Andres interessenter og processer
Selvom man kan pege på, at medikalisering og Sundhedsstyrelsen har
spillet en central rolle i forbindelse med den konkrete udformning af heroinbehandling i Danmark, var der dog også en række andre interessenter
med meget forskellige interesser, prioriteter samt succeskriterier for heroinbehandlingen. Som med så mange andre tiltag inden for stofmisbrugsområdet synes der også i forhold til heroinbehandlingen at være mange og
modstridende interesser på spil. Den nedenstående gennemgang skitserer
kort de forskellige aktører, som til dels repræsenterer et konkurrerende
perspektiv på den ovenfor beskrevne medikalisering.

De nationale politikere
Heroinbehandling i Danmark er i høj grad et politisk projekt. De mennesker, der har fulgt diskussionerne om heroinbehandling frem til behandlingens implementering, har peget på, at særligt to begivenheder i
foråret 2007 havde betydning for, at heroinbehandlingen blev vedtaget.
Dels var Pia Kjærsgaard, lederen af Dansk Folkeparti, på besøg på den
åbne stofscene på Vesterbro i København, hvor hun bl.a. besøgte Reden
– et værested for prostituerede kvinder. Dels var der en artikelserie i Berlingske, hvor nogle stofafhængige mennesker beskrev, hvad de blev nød til
at gøre for at skaffe penge nok til at købe deres stoffer. Særligt en artikel
i denne serie, der beskrev en prostitueret ved navn Linda, og hvad hun
udsatte sig selv for, havde stor betydning (se bilag 3).
Det er således tydeligt, at heroinbehandlingen fra politisk hold skulle
adressere de problemer, som skabes af misbrugere, som skal skaffe deres
stoffer på gaden. Der syntes også at være en forventning om, at den narkorelaterede kriminalitet (først og fremmest indbrud og stofhandel) ville
aftage ganske betydeligt, ligesom fænomenet ’narko-prostitution’ kunne
begrænses.
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Det er også fra politisk side og fra embedsmandsniveau, at de strenge krav
om kontrol og overvågning af heroinen stammer. Det er vigtigt at sikre,
at den ordinerede heroin kun bliver taget af den misbruger, som den er
ordineret til, og at det ikke kommer til at ’flyde med statsheroin i gaderne’.

Kommunerne
I forbindelse med strukturreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, blev
kommunerne hovedaktører i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark. Behandlingsansvar og ressourcer blev overført fra amterne til kommunerne.
Det stod og står imidlertid kommunerne frit, hvordan behandlingen skal
organiseres. Selvom kommunerne også har fået økonomiske ressourcer
samtidig med behandlingsansvaret, er det ikke altid det indtryk, man får,
når man observerer samarbejdet mellem misbrugsbehandlere på den
ene side og kommunale sagsbehandlere og misbrugskonsulenter på den
anden. Mange kommuner har haft meget begrænset viden omkring misbrugsbehandlingens indhold og økonomi før strukturreformen. De økonomiske ressourcer til misbrugsbehandlingen er blevet en del af den samlede kommunale pengekasse, så misbrugsbehandlingen nu konkurrerer
med folkepensionister, daginstitutioner, folkeskoler osv. i trængte kommunale budgetter (Bjerge 2005; 2007).
Indførslen af heroinbehandlingen i Danmark blev muliggjort ved hjælp
af en satspuljebevilling på 60 mio. kr. om året + 10 mio. kr. til etablering
og uddannelse af personale i opstarten (Sundhedsstyrelsen 2012). Ikke
alle driftsmidlerne er dog blevet brugt de første år, fordi indtaget af brugere i heroinbehandlingen har været langsommere end forventet. Bevillingen skal dække den ekstra udgift, som vil være forbundet med heroinbehandlingen – primært at heroin er dyrere end metadon, at kravene til
sikkerhed er større, og at der er krav om mere personale, herunder også
personaletilstedeværelse i weekender og på helligdage. Det var dog ikke
tanken, at den ekstra bevilling skulle finansiere hele misbrugsbehandlingen – dvs. også dække omkostningerne ved den sociale behandling.
Nogle kommuner har formentlig overvejet, om indførslen af heroinbehandlingen kunne betyde øgede ressourcer til et trængt socialt område.
Dette har dog ikke vist sig at være tilfældet – tværtimod har de øgede bevillinger ikke kunne dække de egentlige udgifter til heroinbehandlingen i
de enkelte heroinklinikker, og den øvrige misbrugsbehandling har fortsat
skulle dækkes af kommunerne.
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Kommunerne er dog også på et andet niveau interessenter i forhold til
heroinbehandlingen. Heroinbehandlingen bliver kun udbudt i nogle få
kommuner. Da der er tale om en behandlingsform, hvor brugerne møder
frem to gange dagligt for at injicere deres heroin, bliver brugerne nødt
til at bo i nærheden. I forbindelse med forskellige planlægningsmøder i
opstartsfasen blev der fra kommunalt hold udtrykt bekymring i forhold til,
om stofbrugere rundt omkring i landet ville ’migrere’ til den nærmeste
’heroin-kommune’, der så ville blive ansvarlig for de øvrige sociale udgifter i forbindelse med brugeren. Dette scenarie har dog endnu ikke
været tilfældet.

De organiserede brugere
Gruppen udgøres af mennesker, der arbejder hen mod en afkriminalisering af stoffer og stofbrug i Danmark. I København består disse bl.a. af
Brugerforeningen og Gadejuristen5. Disse organisationer har indtaget positionen som brugernes repræsentanter eller talsmænd overfor politikerne
og behandlerne. Den følgende gennemgang af deres position bygger i vid
udstrækning på et møde om brugernes ønsker til heroinbehandling, der
blev afholdt i Brugerforeningen den 9. april 2008.
Deres dagsorden er, at heroinbehandling er et godt tilbud til stofbrugerne,
men også at der ’bare er tale om et præparatskifte’ (fra metadon til heroin). Ud fra dette synspunkt mener man ikke, at man behøver at sætte en
masse nye behandlingstilbud og tilhørende kontrolregimer op. Man kan
bare fortsætte med den udleveringsordning, man allerede har, og hente
heroin i stedet for metadon.

5)
I dette afsnit vil disse to organisationer
bliver behandlet under ét, selvom de
på en lang række punkter er forskelle i
deres arbejdsområder og -metoder.

Den opfattelse af stoffet og stofbrugen, som man her har, er, at heroinen
er brugerens fornuftige reaktion på problemer, smerter og traumer i vedkommendes liv. Behandlingssystemet har ikke kunnet hjælpe stofbrugerne, hvorfor de har behandlet sig selv illegalt. At indføre heroinbehandling er dermed en erkendelse af en manglende evne til at behandle
disse mennesker optimalt, hvorfor man nu inddrager brugernes egen ’behandlingsmetode’ i det professionelle system. Men det betyder også, at
rollerne bliver vendt om, for i forhold til heroin er brugerne eksperterne,
og behandlerne er på vej ind på ny og ukendt grund.
Heroinbehandling er af nogle brugerrepræsentanter også blevet verbaliseret som et første skridt på vejen til en afkriminalisering af stoffer. Dette
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er i direkte modsætning til den politiske opfattelse, hvor heroinbehandlingen netop omfattes af strikse kontrolforanstaltninger for at sikre, at den
ikke bliver et sådan første skridt.

Behandlere og behandlingsinstitutioner
For behandlingsinstitutionerne betyder indførslen af heroinbehandling
primært en udvidelse af behandlingsrepertoiret. Antropologen Steffen
Jöhncke, der har undersøgt stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, peger
på, at forskellige behandlingstilbud på misbrugsområdet er blevet indført, ikke fordi man havde nogle kvalificerede bud på, hvordan man skal
behandle stofmisbrug, men fordi behandling er en måde bureaukratisk
at håndtere mennesker, som udfordrer samfundets normer (2008). I
det perspektiv er heroinbehandling en udvidelse af disse bureaukratiske
handlemuligheder.
Der findes også et altruistisk element i behandlingsmiljøet, hvor man ser
heroinbehandlingen som en mulighed for at hjælpe mennesker, man
ellers ikke har kunnet hjælpe. Man håber, at heroinbehandlingen kan
give den ro, som kan give mulighed for at sætte ind med yderligere behandling. I denne sammenhæng oplever behandlingsinstitutionerne dog
også, at heroinbehandlingen er meget restriktiv. F.eks. har nogle personalemedlemmer talt om, at det ville være bedre, hvis folk ikke behøvede at
prøve metadon først, men kunne starte direkte på ordineret heroin.
Man kan dog også i behandlingsinstitutionerne finde en modvilje hos
nogle af behandlerne i forhold til at skulle arbejde med heroin. Man taler
om, at det kan være vanskeligt for behandlerne at komme tæt på brugernes
destruktive livsstil. Behandlerne ser heroinen som årsagen til brugernes
problem – ikke som en del af løsningen. Heroin er for disse behandlere
et centralt symbol på brugernes problemer. For nogle af disse behandlere
bliver heroinbehandlingen derfor set som en parkering af de vanskeligst
behandlelige brugere – ikke som et reelt behandlingstilbud.

Ikke-organiserede brugere
Sidst i gennemgangen af aktører er der de brugere, som skal modtage
heroinbehandling. For dem har heroinbehandlingen betydet en adgang
til det stof, de gerne vil have. Spørgsmålet for dem bliver dog, på hvilke
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betingelser de får adgang til heroinen, og hvilke kontrolforanstaltninger
behandlere og politikere opstiller.
Et andet problemområde, som udfordrer heroinbehandlingen, er, at de
fleste stofbrugere i dag er blandingsmisbrugere, dvs. de bruger mere end
ét stof. Det betyder, at heroinbehandlingen nok giver adgang til heroin
under en eller anden form, men altså ikke nødvendigvis løser brugernes
afhængighed af andre stoffer.
Endelig har flere antropologiske studier peget på, at stofbrug er en del af
en modkultur eller gadekultur, der bl.a. inkluderer spænding, opgør med
statslige/bureaukratiske autoriteter og opfattelse af kontrol over eget liv
(Grund 1993; Bourgois 1995; Lalander 2003; se også Gotfredsen 2004).
Disse studier rejser spørgsmålet om, hvad det vil ske med stoffet og stofbruget, når det kommer under bureaukratisk kontrol? Som beskrevet har
forskere fra Schweiz og Spanien fundet, at stoffets kulturelle betydning
blandt brugerne har ændret karakter efter indførslen af heroinbehandlingen – fra gadestof til medicin (von Aarburg & Stauffacher 2001; Romo
et al. 2009). Som jeg vil vende tilbage til i kapitel 5 om brugernes syn på
heroinbehandlingen, er spørgsmålet om kontrol også et af de kritikpunkter, som brugerne i heroinbehandling har. Og det er også en vigtig grund
til, at potentielle brugere afviser heroinbehandling.

Pårørende
Når man i dag afdækker et behandlingsområde, inddrages de pårørende
ofte. Dette forskningsprojektet har ikke direkte haft en pårørendedimension, og de eneste pårørende, jeg har interviewet, har selv været indskrevet i heroinbehandling og primært blevet inddraget i forskningsprojektet som stofbrugere, ikke pårørende.
Nogle af de brugere, som jeg har talt med, har dog beskrevet forskellige opfattelser blandt deres pårørende. Nogle beskriver, hvordan deres
pårørende har været meget glade for, at de er startet i heroinbehandlingen. Enkelte har haft deres pårørende med på besøg. Andre fortæller
igen, at deres pårørende ikke må vide, at de er i behandling med lægeordineret heroin.
Fravalget af pårørende som direkte informanter skyldes ikke en antagelse
om, at disse ikke kan bidrage med interessante perspektiver, men snarere
behovet for at afgrænse projektet.
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Afrunding
Dette kapitel har præsenteret en analyse af, hvorfor heroinbehandlingen
kom til at se ud, som den gjorde, og har peget på, at det bureaukratiske
greb, man benyttede, var at søge at transformere heroinen fra et gadestof
til medicin. Kapitlet har dog også peget på, at andre mulige perspektiver
på stoffet og heroinbehandlingen har været til stede i den offentlige debat.
Disse repræsenterer dog på ingen måde en samlet position og peger på,
hvor forskellige perspektiver, forestillinger og forhåbninger der har været
og er knyttet til heroinbehandlingen.
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I foråret 2010 blev der etableret tre klinikker til heroinbehandling i Danmark:
En i Københavns Kommune med navnet Valmuen; en i Hvidovre, der dækker
det tidligere Københavns Amt og er etableret og drevet af KABS, Glostrup
Kommune, og en i Odense som en del af Behandlingscenter Odense, Odense
Kommune. I november 2010 kom heroinklinikken i Kontakthuset ved Center
for Misbrugsbehandling, Aarhus Kommune med, og i december 2010 blev
sidste heroinklinik åbnet i Esbjerg af Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.
Der er en fælles overordnet ramme for klinikkerne, nemlig vejledningerne
fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen (2010 & 2009) samt lovgivningen på området. Inden for disse rammer har man valgt forskellige måder
at organisere heroinbehandlingen på. I Københavns Kommune har man
valgt at etablere en særskilt klinik kun til brugere i heroinbehandling. Med de
øvrige fire steder har man valgt at etablere heroinklinikker i forbindelse med
allerede eksisterende metadonbehandling.

Dette kapitel præsenterer de fem klinikker og nogle fordele og ulemper
ved de forskellige måder at organisere arbejdet på. Der sker fortsat løbende
ændringer i, hvordan arbejdet i klinikkerne er organiseret. Nedenstående
beskrivelser præsenterer klinikkerne, som de ca. så ud i efteråret 2012.
Personale på de enkelte klinikker har hjulpet mig med at opdatere beskrivelserne. Nogle af de områder, hvor man på nuværende tidspunkt kan
pege på en række forskelle klinikkerne imellem, er – udover størrelsen
– kontrol, rummelighed, mulighed for at være meget påvirket efter injektionen (at kokse) og graden af det supplerende behandlingstilbud.

København

6)
Dele af dette kapitel har været bragt
som artikel i STOF nr. 16 i 2011

Klinikken i København blev etableret i nyindrettede lokaler på 2. sal på
Tomsgårdsvej i Københavns Nordvest-kvarter. Der er gode busforbindelser
til stedet. Lokalerne er på 700 m² og indrettet med en café og et køkken i
den ene ende, hvor brugerne også kommer ind i klinikken. I forlængelse
af cafeen er der en altan, hvor man kan sidde ude. Altanen fungerer også
som rygerum. Ved siden af caféen er der et mindre værksted. Herfra fører
en gang med kontorer og undersøgelsesrum ned til medicinudleveringen
og injektionsrummet.
77

KAPITEL 4
ORGANISERINGEN AF
HEROINBEHANDLING

Selve injektionsrummet er ca. 10 x 6 meter og indrettet med 12 små båse
rundt langs tre af væggene. Uden for injektionsrummet er der placeret
en ti-personers sofa, som dels bruges, når man venter på at komme ind
til injektion, dels til den efterfølgende observation. I løbet af dagen bliver
sofaen også brugt til at se fjernsyn eller tage sig en lur. Ved siden af injektionsrummet er der toilet og bad til brugerne. Bag injektionsrummet er
der et mødelokale og et stort fælles personalekontor, et køkken og toiletter. Klinikken i København er oprindelig planlagt til at kunne rumme op
til 120 brugere. I foråret 2012 blev dette antal nedjusteret til 80.
Personalet møder ind kl. 8.00, og de sidste går kl. 18.00. Klinikken har
åbent for brugere fra kl. 9.00 til 17.00. Der er åbent for injektioner og anden medicinudlevering fra kl. 9.00 til 11.30 og igen fra kl. 15.00 til 17.00.
I tiden mellem de to injektioner har brugerne mulighed for at opholde
sig i klinikkens café. Der er som minimum fire sundhedsmedarbejdere og
to pædagogiske medarbejdere til stede i klinikken, hvilket også er normeringen i weekenderne. I dagtimerne på hverdage er der yderligere to
læger, en socialrådgiver, en institutionsleder og en sekretær til stede. Som
regel vil der også være en eller to ekstra sygeplejersker på arbejde.
De første brugere, der møder om morgenen, kommer som regel omkring
kl. 7.30, hvor de står ude på vejen. Kl. 8.00 kan de komme ind i opgangen
og står så og venter uden for døren. Et personalemedlem stikker en tom
liste og en blyant ud til dem, hvor de skriver sig på i den rækkefølge, de
kommer. Når klinikken åbner for brugerne kl. 9.00, står der som regel 5 til
10 brugere uden for døren.
Det første punkt på programmet er som regel injektion med heroin. Brugeren bliver vurderet af sygeplejersken i medicinudleveringen inden injektionen, og hvis brugeren fremtræder for påvirket, kan han eller hun
blive nægtet heroin. I så fald vil man få tilbudt metadon i stedet. Der er
dog ikke krav om, at man ikke må have nogen alkoholpromille, sådan som
der er på tre af de andre behandlingssteder, der udleverer heroin7. Når
brugeren kommer ind i medicinudleveringen, får vedkommende udleveret en sprøjte med den ordinerede heroindosis. Derefter tager brugeren, hvad der er brug for af plaster, kanyler, spritservietter osv. Når brugerne kommer ind i injektionsrummet, lægger de deres ting i en bås og
går så hen og vasker hænder, inden injektionen foretages. På Valmuen må
brugerne injicere i vener i arme, ben og lyske samt intramuskulært. Hvis
man er nystartet eller har fået opjusteret sin dosis, er der krav om, at man
skal blive siddende i et kvarter uden for injektionsrummet, hvor en syge78

7)
Som det fremgik af kapitel 1 opstiller
Sundhedsstyrelsen det krav, at der
ikke må værende betydende alkoholmisbrug – dvs. at brugerne ikke må
være svært alkoholpåvirkede eller
have alkohol-abstinenssymptomer ved
fremmøde. Dette krav er dog udmøntet forskelligt i de forskellige klinikker. I
Odense, Hvidovre og Esbjerg har man
besluttet, at brugerne skal kunne puste
0 i et alkometer. I København og Århus
vurderer man brugerne ved fremmøde
men har ikke krav om, at de slet ikke
må have drukket.

plejerske vil holde øje med én. Ellers kan overvågningen efter injektionen
foregå i caféen. Der er ikke krav om, at man skal blive i tilbuddet, og en del
af brugerne forlader normalt klinikken efter morgenudleveringen. Fra kl.
15.00 er der mulighed for eftermiddagsinjektion. Der er samme krav til observation som om formiddagen. Under formiddagsinjektionen udarbejder
sygeplejersken i injektionsrummet en liste over den rækkefølge, brugerne
er kommet ind til injektionen. Den rækkefølge følges også om eftermiddagen med den undtagelse, at brugere, der ikke nåede formiddagsinjektionen, har mulighed for at komme først om eftermiddagen, hvis de er til
stede, når injektionerne starter kl. 15.00.
Udover selve heroinen er der i Valmuen tilbud om værestedsfunktion
med café. Der er tilbud om morgenmad. Der er kaffe og altid et personalemedlem til stede. I forbindelse med caféen er der som nævnt et værksted, som har åbent ind imellem, og hvor der er personale til stede. Der
er et par computere med internetadgang. Man kan vaske tøj. Der er mulighed for at se en film eller spille Wii eller Playstation. Endelig er der et
motionsrum, hvor brugerne har adgang en del af tiden. Der er også mulighed for at tage en lur i en sofa. Der er mulighed for sygeplejefaglig behandling, dvs. sårskifte, sundhedssamtale om helbredstilstand, mulighed
for at blive fulgt til andre sundhedsfaglige tilbud, samtale med læge osv.
Man kan også blive fulgt til samtale med socialrådgiver, aktiveringssted og
lignende, hvis der er personaleressourcer til det. Brugerne har fortsat en
socialbehandler på det rådgivningscenter, der oprindeligt henviste dem,
og denne vil stå for udarbejdelsen af den sociale handleplan. Det betyder
dog, at brugerne skal møde op et andet sted end på Valmuen, eller det skal
planlægges, at den sociale behandler kommer på Valmuen.

Odense
I Odense er det meste af misbrugsbehandlingen og metadonudleveringen
samlet i et center, der fysisk er placeret på Grønlandsvej. Centret ligger ca.
15 minutters gang fra Odense Station. Her er to afdelinger – Afdeling 1 og
2 – placeret i samme bygning, og en tredje afdeling – Hjørnely – er placeret
100 meter herfra. Herointilbuddet er placeret i forbindelse med Afdeling
2. Afdeling 2 består af en café, som har åbent fra kl. 8.00 om morgenen for
brugerne, og hvor der er personale fra kl. 8.30. Caféen er åben for heroinbrugerne indtil kl. 17.30, dog er der middagslukket fra 11.30 til 14.00.
Brugere i metadonbehandling har ikke adgang om eftermiddagen. Der
er tale om et stort rum (ca. 10 x 20 meter) med borde og stole omkring. I
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den ene ende af lokalet er der to døre ind til metadonudleveringen. Der
er kaffe, te og frugt hver dag til alle brugerne. Om eftermiddagen bliver
der tit lavet smoothies til heroinbrugerne. Afdeling 2 har ca. 200 brugere
i metadonbehandling – primært brugere, som har været i stabiliserende
metadonbehandling i en længere periode.
Der er hver dag fem sygeplejersker på vagt i heroinklinikken. To der passer
selve injektionsrummet, to der opholder sig i observationsrummet og observerer brugerne efter injektionen, og én der hjælper til, hvor der er brug
for det. Udover sygeplejerskerne er der en læge til stede, som primært
tager sig af heroinbrugerne. Brugere i heroinbehandling venter i cafeen –
om morgenen sammen med metadonbrugerne – og bliver efter tur sendt
til heroinklinikken – højest tre ad gangen. Brugerne bliver bevidsthedsvurderet inde i selve injektionsrummet og skal kunne blæse 0 i et alkometer.
Personalet bruger et skema, hvor brugerne kan score fra 1 til 6. 1 er helt
almindelig vågen tilstand, og ved 6 trækker man ikke vejret selv (et skema
baseret på samme skala fra Hvidovre er vedlagt som bilag 2). Personalet
kigger bl.a. på, om brugerne har åbne øjne, om de svarer ved tiltale, og
om de kan stå og gå. Skemaet er en oversættelse af et skema, som bliver
anvendt ved heroinbehandling i Tyskland. Hvis brugerne bliver vurderet
til ikke at være bevidsthedspåvirkede, kan de få lov at injicere. Hvis de vurderes til at være påvirkede, vil de enten blive tilbudt at vente lidt indtil de
er klar, eller de vil blive tilbudt metadon i stedet for.
Selve heroinklinikken består af et rum på ca. 4 x 8 meter. I den ene ende
er bygget et aflukke – ’boksen’ – hvor sygeplejersken trækker heroinen op.
Herinde er der også kanyler og sprøjter. Ud for boksen står et skrivebord,
og en skranke skærmer af ud til selve injektionsområdet. Der er en låge i
skranken. I selve injektionsrummet er der fire små borde rundt langs tre
af væggene og stole ved bordene. Der er ikke skærme mellem bordene. I
hjørnet modsat skranken er der en håndvask, og på hvert bord står der en
halvstor kanyle-spand og en beholder med spritservietter, som brugerne
bruger til at tørre bordet af med, inden de går i gang, og når de er færdige
med at injicere. Derudover er der en lille kommode, hvor brugerne har
hver deres skuffe. Heri har de en bakke med vat og spritservietter, evt.
staseslange – én har også et par briller liggende. I hver skuffe er der også
en skitse, hvor man tegner ind, hvor man har stukket sig. Når brugerne
kommer ind i rummet, vasker de hænder, spritter bordet af og henter
deres ting i skuffen, inden de ved skranken får udleveret deres sprøjte til
injektion. I Odense må man injicere i arme, hånd, ben og fødder, med
mindre man vil tage stoffet i en muskel.
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Efter injektionen spritter brugerne bordet af igen, og deres bevidsthedstilstand bliver vurderet igen i selve injektionsrummet. Denne score
bliver brugt til at vurdere, hvor længe man skal observeres efterfølgende
– scores 1 eller 2, skal man fx vurderes i 20 minutter. Efter scoring printes
en seddel ud med scoren, samt hvornår den enkelte må forlade observationsrummet. De går derefter ind i et observationsrum, der er placeret ved
siden af injektionsrummet. Sedlen skal afleveres til den sygeplejerske, der
er til stede i observationsrummet. Når observationsperioden er overstået,
scores brugeren igen og får lov at gå, hvis scoren er 2 eller derunder. Til
eftermiddagsinjektionen – fra kl. 13.30 til 17.30 – er caféen kun åben for
brugere i heroinbehandling, og observationsrummet bruges ikke, men
ellers er rytmen med tjek af bevidsthedsniveau, injektion og scoring den
samme. Når brugerne er klar til at gå efter injektionen – typiske efter ca.
20 minutter – indtager de den metadondosis, som skal holde dem dækket
indtil næste morgens injektion. Kravet om overvåget indtag af metadon
begrundes bl.a. i et ønske om at sikre, at brugerne selv tager den metadon,
som de får ordineret.
Ud over heroinen har brugerne mulighed for at bruge caféen i Afdeling
2 som et slags værested. Der er tilbud om forskellige sygeplejefaglige behandlinger: Sårskifte, vaccinationer, prævention osv. Heroinbrugerne har
en kontaktperson blandt sygeplejerskerne, som også står for at udarbejde
behandlingsplaner. Derudover er der i perioder et gruppetilbud rettet til
heroinbrugerne. Denne gruppe mødes en gang om ugen i tidsrummet
mellem injektionerne. Aktiviteter i gruppen har været at arbejde med
handleplaner samt ture ud af huset. Klinikken i Odense er oprindelig normeret til 30 brugere. Fra foråret 2012 er der søgt om at udvide antallet af
pladser til 60 brugere. Heroinklinikken i Odense er dermed den eneste af
de fem klinikker, som har indskrevet flere brugere, end man oprindeligt
havde planlagt efter.

Hvidovre
Heroinklinikken i Hvidovre er placeret i forbindelse med et misbrugsbehandlingscenter, der ligger meget tæt på Hvidovre Station. Der er ca.
350 brugere i substitutionsbehandling på centret inklusiv brugere i heroinbehandling. Nogle få af metadonbrugerne får metadonen som injektionspræparat og benytter heroinklinikkens injektionsfaciliteter til at indtage metadonen. Behandlingscentret er placeret på 1. sal i en industribygning, som også rummer en række private virksomheder i umiddelbar
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nærhed af forskellige beboelsesejendomme og et villakvarter. I forbindelse
med etableringen af heroinklinikken udvidede man det eksisterende areal på ca. 1.200 m2 med yderligere 400 m2. De nye 400 m2 omtales som
sundhedsfløjen, og her er – ud over selve heroinklinikken – også placeret
en medicinudlevering til de brugere, der er i metadon- eller subutexbehandling. Der er to undersøgelsesrum, et sygeplejerskekontor, tre lægekontorer, et lille samtalerum, et grupperum, køkken, toilet og yderligere
et lille kontor, som bruges af en projektmedarbejder.
Selve heroinklinikken består af et boksrum til opbevaring og et klargøringsrum, hvor heroinen trækkes op. Derefter følger selve injektionsrummet – i Hvidovre kaldet behandlingsrummet – på ca. 4 x 6 meter. I den
ende, der støder op til klargøringsrummet, er en rondel og et par håndvaske. Hovedparten af rummet er optaget af fem halvåbne kabiner – tre til
den ene side og to til den anden, hver på ca. 1 x 1,5 meter. Tanken er, at
brugerne skal kunne sidde i relativ fred, uden at der dog dermed er lukket
helt af ind til dem. I forlængelse af behandlingsrummet ligger et ca. 4 x 4
meter stort rum, hvor brugerne sidder og slapper af og bliver observeret
efter injektionen – kaldet afslapningsrummet. Der er placeret en række
lave stole og borde, og der er en fjernsynsskærm på den ene væg.
På hverdage passer tre medarbejdere udlevering, injektionsrum og observationsrum i klinikken. Derudover har en læge ansvaret for heroinbehandlingen den dag. Udover de tre ’heroinsygeplejersker’ er der typisk
tre sygeplejersker eller sosu-assistenter til stede i hele afdelingen, tre til
fire pædagoger, der bl.a. passer den fælles café, tre til fire socialrådgivere,
yderligere en til tre læger, afdelingsleder og sekretærer. Derudover er der
en psykolog to gange om ugen og en psykiater to gange om ugen hver
tredje uge. I weekenderne, hvor det kun er heroinbrugerne, der bruger
klinikken, er der tre sygeplejersker eller sosu-assistenter på vagt og en læge
på tilkaldevagt.
Klinikken i Hvidovre er planlagt til at kunne rumme op til 40 brugere,
hvoraf nogle som nævnt er intravenøse metadonbrugere. Der er åbent for
heroininjektion mellem kl. 9.00 og 10.15 og igen mellem kl. 15.00 og 16.15.
Heroinbrugerne har deres egen indgang, og her står flere og venter en hel
til halvanden time, inden klinikken åbner. På hverdage kan de også gå gennem den almindelige café, som også metadonbrugerne bruger. Herfra går
de over i sundhedsfløjen. De bliver efter tur taget ind i injektionsrummet,
højst tre ad gangen. Brugerne holder selv styr på den rækkefølge, som de
kommer i. Her bliver deres bevidsthedsniveau vurderet efter samme skala,
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som bruges i Odense (se bilag 2), og de puster i alkometer, som skal vise
0. De vasker hænder, og herefter får de udleveret deres heroin sammen
med en lille papbakke med vat, plaster, spritservietter, evt. staseslange og
kanyler. Er der brug for at supplere denne bakke, sørger brugerne selv for
det. De går derefter hen og sætter sig i en kabine og injicerer. Efter injektionen fremvises den tomme sprøjte, så personalet kan tjekke, at heroinen
er indtaget. I hver kabine står en kanyleboks, og efter injektionen rydder
brugerne selv op efter sig. Brugerne i Hvidovre må injicere i vener i arme,
ben og lyske eller intramuskulært. Derefter går de ind i afslapningsrummet, hvor de som hovedregel skal være 15-20 minutter. Her er der vand,
saft, kaffe og te. Efter observationsperioden kan brugerne gå. Nogle går
over i caféen og spiser morgenmad, andre til rygerummet eller hjem. Ved
eftermiddagsinjektionen kommer brugerne til injektion og observation og
går derefter hjem. Nogle af ugens dage er det muligt at blive hele dagen,
andre dage skal brugerne gå imellem injektionerne.
Med herointilbuddet i Hvidovre er det meningen, at der primært sker en
ændring af substitutionsmedicinen, og at brugerne ellers fortsætter i den
misbrugsbehandling, de tidligere har fået. Der er således mulighed for at
bruge caféen fire dage om ugen (onsdag, lørdag og søndag holder cafeen
lukket), hvor der er morgenmad og en cafémedarbejder til stede, og der
er mulighed for et forløb hos en psykolog, samtaler med kontaktperson
(som regel pædagog), socialrådgiver eller læge. Der er også mulighed
for NADA, som er akupunktur i ørerne, og gruppetilbud med fokus på
angstproblematikker, mindfulness, ”bedre liv gruppe”, kvindegruppe, tilbagefaldsforebyggelse og aktiviteter ud af huset. Ved behov eller interesse
etableres der ad hoc grupper. Derudover er der mulighed for en række
sygeplejefaglige ydelser, f.eks. sårskifte, vaccinationer, følgen til aftaler i
sundhedsvæsenet osv. Behandling ud over substitutionsbehandling skal
dog godkendes af den kommune, som brugeren kommer fra, og for nogle
brugere begrænser dette adgangen til den supplerende behandling, de
måtte ønske.

Esbjerg
I forbindelse med etableringen af heroinklinikken i Esbjerg har man anskaffet et hus på samme vej, som misbrugscentret har til huse nogle kilometre fra Esbjerg centrum. Klinikken ligger altså et sted, hvor brugerne i
substitutionsbehandling er vant til at komme. Dette hus er blevet indrettet
som medicinudlevering for brugere i substitutionsbehandling. Medicinud83
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leveringen er åben for metadonbrugere fra kl. 7.30 til 10.00 og fra kl. 13.00
til 13.45 i hverdagene og kl. 11.00 til 11.30 i weekenden. For heroinbrugere er åbningstiderne kl. 8.30 til 10.45 og kl. 13.30 til 15.45 på hverdage
og i weekenden kl. 8.30 til 10.00 og kl. 13.30 til 15.00. Man kommer først
ind i et venteværelse på ca. 5 x 5 meter med flere runde borde med stole
ved. Der er mulighed for kaffe og te. I den ene ende af rummet er der
en skranke ind til et område, hvor et par sygeplejersker opholder sig. Til
venstre for skranken foregår metadonudleveringen, og til højre er der
adgang til heroinklinikken. Brugere i metadonbehandling trækker et
nummer og bliver kaldt frem efter tur. Det er som regel to sygeplejersker,
der tager sig af metadonudleveringen, og yderligere en sygeplejerske kører ud med metadon til brugere, der af en eller anden grund ikke kan
møde frem.
Brugere i heroinbehandling går til højre ind i et lille venterum, og derfra
er der en dør ind til injektionsrummet. Der er tre sygeplejersker, som tager
sig af heroinbehandlingen, hvoraf den ene sygeplejerske typisk sidder i
observationsrummet, når de første brugere er igennem injektionsrummet.
Derudover er der en læge på tilkald.
Personalet henter brugerne fra det lille venteværelse og tager dem med
ind i injektionsrummet, hvor de bliver bevidsthedsvurderet og skal puste
0 i et alkometer. Man bruger samme skala til at vurdere brugerne før og
efter injektionen, som man bruger i Århus, Odense og Hvidovre. Der må
være op til fire brugere ad gangen inde i injektionsrummet. Selve injektionsrummet i Esbjerg er ret stort – ca. 4 x 10 meter. Man kommer ind
midt på den ene langside, hvor der også er håndvaske. På den anden side
er der placeret fire borde med en stol ved hver. I den ene ende er der en
dør ind til selve klargøringsrummet, hvor heroinen opbevares og trækkes
op, og hvor brugernes tilstand skrives ind i journalen. I den anden ende
er der bl.a. et akutleje. Fra injektionsrummet er der adgang til et mindre
observationsrum, hvor man kan gå videre ind i det lille venteværelse og
derfra tilbage i det store, fælles venteværelse. Observationsrummet er indrettet med sofa og nogle stole rundt om et lille bord, og der er mulighed
for te og kaffe, mens man sidder og venter efter injektionen. Brugerne
skal vente i 15 minutter efter en intravenøs injektion og 20 minutter efter
en intramuskulær injektion. I Esbjerg er det tilladt at injicere intravenøst i
armene, og ellers skal man injicere i en muskel. Når brugerne har injiceret
om eftermiddagen og er klar til at gå, indtager de den metadon, som skal
dække dem ind til næste morgens injektion.
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Organiseringen har betydet, at man har fået en lille, adskilt enhed, der
tager sig af den medicinske misbrugsbehandling, og at den sociale behandling foregår andre steder – nogle gange dog lige ovre på den anden
side af vejen. Der er mulighed for en kop te eller kaffe i forbindelse med
injektionen, men ellers er der som hovedregel ikke mulighed for længere
ophold i klinikken.

Århus
Heroinklinikken i Århus er etableret i forbindelse med Kontakthuset,
som er Århus Misbrugscenters tilbud til de dårligst stillede brugere i
substitutionsbehandling. Kontakthuset ligger tæt på Hovedbanegården
og i gåafstand fra den øvrige substitutionsbehandling i Århus. Lige ved
siden af Kontakthuset ligger Reden, som er et møde- og rådgivningssted
for udsatte kvinder, herunder prostituerede, og et par hundrede meter fra
kontakthuset findes et værested for socialt udsatte. I forbindelse med dette
værested fortæller brugerne i Kontakthuset, er der en del stofhandel og
stofindtag – også som injektion.
Kontakthuset er en mindre toetages bygning. Man kommer ind midt på
huset, og til venstre er der adgang til et fællesrum, hvor der er mulighed
for morgenmad og frokost. Tre gange om ugen er der varm mad. Der er
altid mindst to personalemedlemmer til stede. Udover caféen er der et
køkken, som personalet bruger til at tilberede mad; der er bad og toilet og et rygerum til brugerne. Til højre for indgangen er der adgang til
et venteområde, metadonudleveringen, et par kontorer for de sygeplejersker, der passer metadonudleveringen, og et mødelokale. Det ene
af kontorerne kan også bruges som undersøgelsesrum. Går man op på
første sal, er der til venstre personalekontorer, som er aflåste, og til højre
ligger heroinklinikken som består af venterum, injektionsrum, boksrum,
observationsrum og et lille undersøgelsesrum.
Kontakthuset har åbent fra kl. 8.00 til 13.00. Heroinklinikken har åbent
fra kl. 8.30 til 10.00 og fra kl. 14.00 til 15.30. Brugerne bliver altså nødt til
at forlade huset lidt tid midt på dagen. Nogle af dem står lige rundt om
hjørnet og venter.
Der er plads til op til 60 brugere i Kontakthuset, og i juni 2012 var 19 af
disse brugere i behandling med heroin, 5 i behandling med injicerbar
metadon og de resterende i substitutionsbehandling med peroral meta85
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don. Heroinklinikken passes af sygeplejersker og sosu-assistenter, som kun
har opgaver i forbindelse med injektionsbehandlingen og de brugere, der
er indskrevet i denne. Der er tre personalemedlemmer til stede i injektionstiden og mulighed for at konsultere eller tilkalde en læge. Klinikken
er indrettet med et injektionsrum med lave afskærmninger og plads til
fire brugere ad gangen samt et observationsrum, hvor brugerne opholder
sig et kortere tidsrum efter injektionen. Her er både sofa og lavt bord og
et almindeligt bord med høje stole. Heroinbrugerne bliver bevidsthedsvurderet efter en skala, som også bruges i Odense og Hvidovre, men de
skal ikke nødvendigvis blæse i alkometer. Om eftermiddagen indtager
brugerne den metadon, der skal holde dem fri for abstinenssymptomer
om natten, på klinikken.
Efter morgeninjektionen har brugerne i heroinbehandling mulighed for
at deltage i det tilbud om udvidet psykosocial indsats, som foregår i Kontakthuset, bl.a. samtale med kontaktperson, samvær med andre brugere,
forskellige aktiviteter, morgenmad og kaffe. Alle brugerne har en kontaktperson blandt heroinklinikkens personale og også blandt det socialfaglige
personale i Kontakthuset. Den socialfaglige kontaktperson er ansvarlig for
at udarbejde en behandlingsplan. I perioder kører der et særligt gruppetilbud til brugerne i heroinbehandling, og man har også haft et it-kursus
for heroinbrugerne på en nærliggende skole for socialt udsatte. I Århus er
et af fokuspunkterne at få lavet en effektiv integration af heroinbehandlingen med den sociale behandling, som ellers finder sted i Kontakthuset.

Relationen til metadonbrugerne
I klinikkerne i Odense, Hvidovre og Esbjerg er heroinbrugerne bare en
lille gruppe i en større gruppe af metadonbrugere. I Århus udgør de ca.
en tredjedel af den samlede brugergruppe i Kontakthuset. Det betyder,
at heroinbrugerne i disse tilbud til dels deler faciliteter med metadonbrugerne, og det har skabt nogle overvejelser og konflikter. Mange af
brugerne i metadonbehandling deler ikke oplevelsen af, at heroinen bare
er en ændring i selve substitutionsmedicinen. For dem er heroin et særligt
stof – knyttet til glæde, begær, skuffelser og frustrationer, som gør det svært
for dem at placere det i en behandlingsmæssig ramme. En del af disse
brugere giver udtryk for en ærgrelse over at skulle dele behandlingssted
med brugere i heroinbehandling. Det kan være ud fra overvejelser om, at
de gerne vil være fri for at have noget som helst at gøre med det stof igen,
eller at det ikke har noget med behandling at gøre. Nogle af dem siger, at
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heroinbrugerne fremtræder mere påvirkede end metadonbrugerne, og at
se dem sidde og være skæve skaber et ønske om at prøve stoffet igen blandt
nogle metadonbrugere.
Nedenstående brev stammer fra et af tilbuddene, hvor en gruppe metadonbrugere har beskrevet deres oplevelse af at have fået heroinbehandling inden for dørene:
Kære personale
Det er tydeligt at IV’erne har fået det bedre.
Godt; Det var formålet, for vi har alle været den trælse hverdag igennem, hvor man
kun tænker på 1 ting!!! Næste fix!
Nu til pointen.
IV’erne har deres egen ind-udgang. Samt lækkert kokserum. Vi er mange på metadon, subotex etc., der ønsker vores ryge/hygge/snakkerum for os selv.
En nål i armen, dope ligger langt fra vores hverdag. Håber I medarbejdere forstår
det.
Man prøver at holde så længe på heroinbrugerne, at de ikke er særligt
påvirkede, når de kommer ud i den fælles café, men tit lykkes det ikke. I
Hvidovre vil heroinbrugerne f.eks. gerne over og ryge i det fælles rygerum
kort efter injektionen. I Odense kommer nogle brugere og henter metadon i weekenden, samme sted som heroinbrugerne nu også er. Metadonbrugerne har traditionelt ikke måttet opholde sig i klinikken i weekenden
for at begrænse antallet af nødvendigt personale. Men heroinbrugerne
skal jo blive i en observationsperiode, hvilket godt kan skabe lidt misundelse blandt metadonbrugerne. En del af metadonbrugerne kan også
med en vis forargelse i stemmen fortælle om, at nogle af brugerne i heroinbehandling fortsat har et misbrug af stoffer ved siden af heroinen, og at
det jo netop var meningen, at de skulle lade være med det. Det er bestemt
muligt, at det er et overgangsfænomen og et spørgsmål om tilvænning
brugerne imellem, men der er næppe heller tvivl om, at heroin for nogle
brugere er et så problematisk stof, at de i lang tid fremover vil omfatte heroinbehandling og brugerne i denne behandling med en del ambivalens.
Brugerne i metadonbehandling er også ret forskellig de fire steder. I Esbjerg og Hvidovre er det alle slags brugere i substitutionsbehandling, som
heroinbrugerne går sammen med. I Odense ligger heroinklinikken som
nævnt sammen med Afdeling 2, der er for brugere i mere permanent substitutionsbehandling. Det betyder, at nogle af de lidt mere kaotiske heroinbrugere skiller sig ud fra den øvrige brugergruppe i afdelingen. Disse
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brugere er typisk kommet fra et mere rummeligt tilbud med færre regler
og sanktioner og skal nu passe ind i et mere velstruktureret tilbud. Den
omvendte situation finder vi i Århus, hvor man har placeret heroinklinikken i forbindelse med tilbuddet til de mest kaotiske brugere i substitutionsbehandling. Det betyder, at nogle af de mere velfungerende heroinbrugere oplever at skille sig ret meget ud fra den øvrige brugergruppe i
Kontakthuset. For dem betyder skiftet til heroin, at de kommer i kontakt
med nogle brugere, som er væsentligt mere kaotiske og misbrugende, end
de har været vant til fra deres tidligere behandling.

Et særskilt psykosocialt tilbud?
I Sundhedsstyrelsens vejledning er der som nævnt stillet krav om, at brugerne skal have et tilbud om psykosocial behandling ved siden af heroinen.
Vejledningen specificerer dog ikke nærmere, hvad dette tilbud skal være. I
de fem klinikker har man valgt forskellige løsninger. I Hvidovre og Esbjerg
har man i udgangspunktet valgt at være tro mod sin egen intention om,
at der primært er tale om en ændring af substitutionsmedicinen. Der er
ikke oprettet nogle særskilte psykosociale tilbud til heroinbrugerne. Disse
er indskrevet i behandling på lige fod med metadonbrugerne og har mulighed for at benytte sig af de eksisterende tilbud på lige fod med disse. Da
de brugere, som bliver indskrevet i heroinbehandling, typisk er brugere,
som ikke tidligere har brugt de mere strukturerede behandlingstilbud
(f.eks. grupper og formaliserede samtaleforløb), kan det blive en udfordring for brugerne at skulle til at benytte disse tilbud. Derudover er der
problematikken med, at metadonbrugerne måske ser lidt skævt til heroinbrugerne, som kan vanskeliggøre brugen af de eksisterende, fælles tilbud.
I Odense og Århus har man valgt en model, hvor heroinbrugerne til dels
bruger de eksisterende tilbud, først og fremmest i form af caféen, men
man har også etableret et særskilt behandlingstilbud for heroinbrugerne
i form af en fokuseret gruppe kun for dem. Brugerne giver udtryk for
at være glade for denne gruppe, da den skaber et forum for dem og de
overvejelser, de står med efter at være begyndt på heroin. Samtidig oplever de også, at de øvrige brugere ind imellem kan være noget afvisende
over for dem (jf. problematikken ovenfor). Personalet, der arbejder med
heroinbrugerne, giver udtryk for, at det er en god idé med den fokuserede
gruppe, da det giver heroinbrugerne et rum til at tale om deres særlige
problemstillinger. Det skaber også noget afveksling eller rytme for brugerne, sådan at alle dage ikke bare er ens.
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Med Valmuen i København har man et nyt tilbud, hvor man i høj grad
har skullet definere, hvad indholdet i tilbuddet skal være ud over heroinen, samt hvordan snitfladen til den øvrige sociale behandling på f.eks.
rådgivningscentre og andre kommunale tilbud skal være. Man har valgt
en model med en café og med tilknyttet pædagogisk personale, der som
nævnt kan fungere som et værested for brugerne, og hvor de kan få mad
og en snak. Ud over caféen er der tilbud om værksted, ture ud af huset,
motion og samtaler. København har den fordel, at man kan lave et målrettet tilbud til brugerne i heroinbehandling, da der ikke er andre brugere i tilbuddet. Problematikker omkring stigmatisering og misundelse er
derfor mindre. Til gengæld er tilbuddet væsentligt større end de øvrige
tilbud, og der skal udvikles tilbud, der kan rumme den spændvidde, som
ca. 80 brugere – på trods af fællesskabet omkring heroinbehandlingen –
repræsenterer. Samtidig betyder caféens værestedslignende karakter, at
brugerne til en vis grad bliver i klinikken i løbet af dagen. Det kan være
en fordel – brugerne er til stede for anden behandling, men det kan også
have den ulempe, at de kommer til at kede sig, og at de tager en del af
deres illegale aktiviteter – f.eks. stofhandel – med ind i klinikken, da det jo
nu er her, de er det meste af dagen.
Det sociale tilbud i København har også ændret sig noget over tid. Særligt de brugere, som har været med fra starten, beskriver, hvordan der var
mere personale og flere aktiviteter i starten, og at de savner dette. En del
af årsagen til dette skrift er den langsomt øgede brugergruppe – i starten,
da der kun var 20 brugere, havde personalet bare bedre tid end nu, hvor
der er 75.
Spørgsmålet om, hvem der laver handleplaner for brugerne i København,
har også været uafklaret, hvilket har ført til en række klager over manglende social behandling (bl.a. omtalt i en avisartikel i Politiken den 20.
februar 2012 (Nilsson 2012)). Den model, som man anvender nu (foråret
2012), er en, hvor brugerne har bibeholdt deres sociale behandler på de
rådgivningscentre, der har henvist dem til heroinbehandlingen. Det betyder som nævnt, at brugeren enten skal møde til samtale på rådgivningscentrene, eller at den sociale behandler skal møde op på Valmuen. Særligt
for de mere kaotiske brugere kan det være en udfordring dels at skulle
forhold sig til flere behandlere, dels at skulle møde frem flere steder. Erfaringen er, at brugeren ofte prioriterer at møde frem, hvor den eftertragtede substitutionsmedicin er tilstede, hvilket gør, at den sociale behandling bliver forsømt.
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De kliniske rum
Det gælder for alle fem klinikker, at rummene til selve indtagelsen og observationen i forbindelse med heroinbehandlingen er nye – de er indrettet
specifikt med dette formål. Det er gennemgående, at injektionsrummene
er præget af en mere klinisk æstetik, hvor observationsrummene er forsøgt
indrettet mere hyggeligt. Møblementet i injektionsrummene er kendetegnet ved, at det skal kunne gøres rent. Der er alle steder placeret et akutleje
i rummet, og der er så tilpas meget plads, at det er muligt for personalet
at arbejde rundt om en bruger, der har fået en overdosis eller et ildebefindende. Alle steder er der håndvaske og automater med håndsprit og
dermed også en lugt af desinfektion. Derudover er der i alle injektionsrummene en mængde beholdere i forskellig størrelse til risikoaffald i en
meget karakteristisk gul farve (den rumlige indretning af heroinklinikkerne vil blive underkastet en nærmere analyse i kapitel 8).

Afrunding
Som det fremgår ovenfor, er der tale om fem forskellige tilbud på trods
af det fælles udgangspunkt: Heroinen. Der er tale om fem tilbud, hvor
elementerne rummelighed, kontrol, muligheden for at være meget påvirket efter injektionen, hvor på kroppen man må injicere heroinen og samt
udbuddet af de øvrige behandlingstilbud er sat forskelligt sammen. Noget
af den forskel, man kan observere mellem de forskellige heroinklinikker,
er ikke snævert knyttet til heroinbehandlingen, men afspejler mere generelle forskelle i tilgangen til misbrugsbehandling mellem centrene. Der er
således også betydelige forskelle når det gælder metadonbehandlingen i
de forskellige centre i forhold til f.eks. dosisstørrelse, observation af mulige abstinenssymptomer i forbindelse med dosisøgning og tilpasning af
indtagelsesmåde i forhold til brugernes ønsker (tablet versus mikstur).
På trods af disse forskelle er de brugere, der kommer i klinikkerne, dog
generelt enige om én ting – nemlig at heroinbehandling er en god idé.
Det følgende kapitel vil udfolde brugernes syn på heroinbehandlingen.
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De første brugere i behandling med heroin startede i behandling i slutningen af marts i 2010. Dem, der har været længst tid i heroinbehandling,
har været det knap to år, da dataindsamlingen til dette projekt stoppede.
Dette kapitel præsenterer brugernes opfattelse af heroinbehandling.
Deres perspektiver er indsamlet via interview og samtaler i de to år, jeg
har foretaget dataindsamlingen (se også bilag 1 om metode). Overordnet
set er brugerne generelt glade for heroinbehandlingen. ”Det er bare en
rigtig god idé”, som en sagde i et interview: ”Det er jo det stof, vi gerne vil
have, det vi selv valgte, det der virker for os”. De data, der her præsenteres, er ikke repræsentative for alle brugere i heroinbehandling, men er
udvalgt, så de dækker et bredt spektrum af brugernes forskellige oplevelser med heroinbehandlingen. Kapitlet præsenterer de områder, som er
af betydning for brugerne selv. Emnerne er: Kontrol, overvågning, hverdag
og fremmøde, kokseri og påvirkethed, injektion og krop, økonomi, kriminalitet og prostitution, den sociale behandling, sidemisbrug og endelig en
sammenligning mellem metadon og heroin. Udover disse områder, som
er udpeget af de indskrevne brugere i heroinbehandling, inddrager kapitlet også nogle synspunkter fra brugere, der ikke er indskrevet i heroinbehandling. Det er brugere som er i anden slags substitutionsbehandling
og som deler rygerum, café og andre sociale tilbud med heroinbrugerne.
Nogle af dem er formelt en del af målgruppen for heroinbehandlingen, men
er af forskellige grunde ikke indskrevet i tilbuddet. Der er her primært tale
om klagepunkter fra disse brugere, der peger på forhold, som de gerne så
ændret, for at tilbuddet også kunne være noget for dem.

Kontrol

8)
Dette kapitel er en omarbejdet version
af artiklen ’Brugerperspektiver på heroinbehandlingen – de første resultater’,
som blev bragt i Tidsskriftet STOF nr.
16 i 2011.

De vejledninger, der regulerer området (Sundhedsstyrelsen 2010;
Lægemiddelstyrelsen 2009), beskriver, som nævnt i kapitel 3, en relativt
omfattende kontrol med selve heroinen, med opbevaringen og med indtagelsen af stoffet. Brugerne stifter primært bekendtskab med kontrollen i
forbindelse med indtagelsen, og det er derfor denne del af kontrolforanstaltningerne, der er i fokus i dette afsnit.
Når brugerne møder ind til dagens første injektion om morgenen, bliver
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de vurderet af personalet. I Odense, Esbjerg og Hvidovre skal brugerne
puste i et alkometer, der skal vise 0, og man vurderer deres bevidsthedstilstand ved hjælp af et, hvor man scorer brugerne fra 1 til 6. Også i Århus
bliver brugerne vurderet efter samme skema, men uden at puste i alkometer. Et eksempel på skemaet fra Hvidovre findes i bilag 2. I København
puster man hverken i alkometer eller bruger et skema til scoringen, men
vurderer brugernes fremtræden9. Alle brugerne beskriver, at der er betydeligt mere kontrol i forbindelse med heroinbehandlingen, end de har
oplevet ved anden substitutionsbehandling. Det første tjek om morgenen
har de fleste brugere ikke de store problemer med. En bruger siger: ”Det er
ok, det er jo deres arbejde. Det vil jo heller ikke være så godt, hvis en af os faldt døde
om. Så ville de sikkert bare lukke programmet”. Når en bruger en sjælden gang
imellem bliver afvist, f.eks. fordi vedkommende har en alkoholpromille,
skaber det dog typisk en del frustration hos den enkelte bruger, der jo er
fremmødt med et ønske om at få heroin.
Brugerne skal igennem et tilsvarende tjek om eftermiddagen, og det er
der lidt flere, der kommenterer på. De synes, det er irriterende, at personalet i klinikkerne skal forholde sig til, hvad brugerne laver i løbet af dagen mellem de to injektioner, og de f.eks. ikke kan sætte sig ned med
vennerne og drikke et par øl i løbet af dagen, fordi de så ikke kan puste 0
inden eftermiddagens injektion. En siger: ”Det føles, som om at personalet ejer
os mellem de to injektioner. Jeg har først rigtig fri, når jeg har været her om eftermiddagen. Der kan jeg gøre, hvad jeg vil”.
Brugerne kommenterer også på, at personalet i heroinklinikkerne generelt
er mere opmærksomme på dem, end de har været vant til fra tidligere behandlingskontakter. Dette gælder både fysisk, psykisk og misbrugsmæssigt.
I mange sammenhænge er brugerne glade for den kontakt og hjælp, som
dette betyder, men ind imellem synes de, at det bliver for meget. Dette
er primært, når personalets opmærksomhed retter sig mod stofbrug og
påvirkethed, hvad følgende case er et eksempel på: En eftermiddag sidder
en bruger og falder hen i sofaen ude foran medicinudleveringen. Det er snart tid
til eftermiddagsinjektionen. Et personalemedlem vækker brugeren og spøger ad, om
vedkommende har taget noget i løbet af dagen, siden brugeren er så påvirket nu.
Brugeren siger, at det har han ikke – han har bare sovet dårligt i nat. Personalemedlemmet spørger flere gange ind til det og forklarer, at det er, fordi han er bekymret for,
om brugeren vil kunne tåle sin eftermiddagsinjektion. Brugeren svarer vredt, at det
skal han da ikke blande sig i, selvfølgelig kan han det, og han er træt af den pylren,
som personalet udviser. Han er vant til at klare sig selv og passe på sig selv, så det
behøver de slet ikke blande sig i.
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9)
Efter dataindsamlingen til projektet
sluttede, er også København begyndt
at arbejde med at implementere en
grundigere vurdering og registrering.

Det er også kontrollen, som flere brugere i metadonbehandling peger på
som årsagen til, at de ikke selv ønsker at komme i heroinbehandling. Som
en sagde: ”Jeg vil da gerne have stoffet, men ikke på de betingelser. Jeg vil gerne
kunne bestemme selv, hvornår jeg tager det og hvordan. Jeg vil have lov til at drikke
en øl med vennerne engang i mellem – det skal de ikke blande sig i”. Andre fravælger på forhånd heroinbehandlingen i erkendelse af, at de ikke vil kunne
leve op til de kontrolforanstaltninger, der er tilknyttet heroinbehandlingen: ”Det duer slet ikke for mig. Jeg kan ikke lade være med at drikke – måske om
morgenen, men ikke i løbet af dagen. Jeg kan lige så godt lade være med at prøve. Jeg
ville da gerne prøve stoffet, men ikke på den måde”.

Overvågning
I alle klinikkerne er der et eller flere personalemedlemmer til stede i det
rum, hvor brugerne injicerer deres heroin. Dette er for at kunne hjælpe
brugerne med at injicere mest hensigtsmæssigt, for at kunne observere om
brugerne bliver dårlige i forbindelse med injektionen, for at kontrollere at
brugerne selv indtager den ordinerede dosis og ikke forsøger at tage noget
af heroinen med ud af injektionsrummet, og for at kontrollere at de ikke
blander andre stoffer i heroinen. Brugerne har alt overvejende ikke noget
imod, at der er et personalemedlem til stede i injektionsrummet. De siger,
at de ikke tænker over det, eller at sådan er det jo her. Flere af dem spørger
også om hjælp til at løsne staseslangen, efter kanylen er blevet placeret i
venen, eller til at finde egnede injektionssteder: En sygeplejerske sidder ved
siden af brugeren og kigger på vedkommendes arm. ”Kan du se den, der løber der”,
spørger hun, og peger på en svag blå skygge på brugerens arm. ”Den tror jeg godt,
at du kan ramme, og den er ikke så knudret, som den, du plejer at bruge. Den [vene
som han plejer at bruge] vil have godt af at hvile sig lidt”.
Andre kan dog godt blive stressede over, at personalet taler til dem undervejs: ”Jeg vil gerne have lov at injicere i fred. Det er træls, at de hele tiden er henne
og spørger ad, hvordan det går – særligt når det ikke går så godt”. En bruger har
beskrevet at, det ville svare til, at der stod nogen og iagttog en og spurgte,
hvordan det gik, mens man forsøgte at gennemføre et samleje. Dette billede peger på en oplevelse af injektionen som en meget intim handling,
som man ikke ønsker overvåget. Nogle brugere synes også, at personalet
har meget forskellige praksisser for, hvor tæt de går på brugerne, når de
injicerer. I forhold til de fleste brugere udvikler personale og bruger en
gensidig forståelse i forhold til, hvor meget fred den enkelte bruger gerne
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vil have i forbindelse med injektionen. Helt fri for observation og indblanding kan de dog ikke blive.
Nogle brugere beskriver personalets overvågning under og efter injektionen som et ønske om at passe på dem og for at gøre injektionen sikker.
En siger: ”Jeg synes nu, at det er meget rart, at der er en tilstede, som kan gøre noget,
hvis det går galt. Det er da rart, at der er den sikkerhed, hvis der sker noget. Her
behøver vi ikke dø af det”.
Flere brugere giver også udtryk for, at hvis man ikke vil have, at heroinen
bliver taget med ud af klinikken, så bliver man nødt til at holde øje med
det. En siger: ”Det har da strejfet mig – og når det har strejfet mig, så er der helt
sikkert også andre, der har tænkt det – at tage det med og prøve det derhjemme. Sådan nogen som os bliver man nødt til at holde lidt øje med”. Flere af klinikkerne
har da også oplevet, at nogle brugere har fortalt om, at andre brugere har
taget heroinen med ud med henblik på at lade en ven prøve det eller for
at sælge det for at skaffe penge til andre stoffer eller for at betale gæld.

Hverdag og fremmøde
Adspurgt om hvordan heroinbehandlingen har påvirket deres hverdag,
fortæller en del brugere, at de tidligere også brugte meget tid på at suse
rundt og skaffe penge og stof. Her er det meget nemmere – de ved, at de
kan få deres stof og er sikre på at få det. ”Jeg skal bare møde op her to gange om
dagen, så får jeg mit kommunefix”, som en glad bruger sagde en morgen. Generelt synes brugerne dog, at de bruger meget tid på heroinbehandlingen, behandlingsinstitutionen og transport. Særligt de brugere, som har
lang transport, oplever at være meget bundet af det. Nogle af dem udtrykker også, at de er trætte af at skulle møde op hver dag: ”Jeg har ikke sovet
længe en dag, siden jeg startede her i sommers. Hver eneste dag er jeg mødt op her
kl. 9. Det kan man godt blive lidt træt af”. Personalet bruger en del tid på at
forklare, at de godt kan få en fridag eller ferie, men en del af brugerne
synes ikke, at det er et reelt tilbud eller en ordentlig mulighed, når de ikke
kan få heroinen med. Generelt er det et ønske hos brugerne at kunne få
lov til at få deres heroin med hjem, som det er muligt for brugere i nogle
behandlingstilbud i Storbritannien, (se kapitel 2).
Nogle brugere beskriver dog også, at kravet om fremmøde er med til at
skabe en hverdag: ”Det er nok første gang i mit liv, at jeg står op hver morgen.
Spiser morgenmad og skal noget i løbet af dagen. Jeg er jo blevet helt normal, ligesom
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jer andre”. Nogle brugere – særligt i begyndelsen af behandlingsforløbet
– fortæller også, at de har brug for den stabilitet, som det regelmæssige
fremmøde betyder. ”Jeg har brug for at vide, hvad jeg skal her det næste stykke
tid”, som en af brugerne sagde. Det giver ro at vide, hvad hverdagen vil
indeholde. Dette er parallelt til, hvad man fandt hos brugere i heroinbehandling i Spanien (Romo et al. 2009). Denne ro, som virker attråværdig i
starten, bliver dog i længden også kedsommelig for nogle af brugerne. ”Nu
har jeg siddet her i fire måneder, uden at der er sket ret meget. Nu må det gerne snart
rykke noget”, sagde en bruger i et interview. En anden bruger har fortalt
sin kontaktperson, at han mener, at heroinbehandlingen er planlagt på
denne måde for at kede dem [brugerne] ud af afhængigheden.
For andre har kravet om dagligt fremmøde dog betydet, at de har haft
svært ved at få plads til andre aktiviteter i deres hverdag. ”Jeg havde egentlig
tænkt mig, at jeg skulle begynde på et computerkursus, men jeg kan ikke rigtig nå
det, når jeg først er færdig her op af formiddagen og skal være her igen kl. 15. Og
mange dage orker jeg det heller ikke rigtig – det er sådan set nok at skulle komme
her”. Der er en enkelt bruger, som har måttet opgive et fast arbejde, efter
vedkommende startede i heroinbehandling. Der er dog også en enkelt
bruger, som efter behandlingsstarten og den stabilitet, som heroinbehandlingen har medført, har kunnet starte på et deltidsjob, der er tilpasset mødetiderne i heroinklinikken.
Flere brugere, som ikke har ønsket heroinbehandlingen, peger ligeledes
på området omkring tid og hverdag som årsagen. En bruger siger: ”Jeg har
da ikke lyst til at skulle komme her [misbrugscenteret] hver dag. Jeg har da også
andet at bruge mit liv på”. En anden bruger, der valgte at stoppe med heroinbehandlingen efter ca. fire måneder, gav begrundelsen, at han syntes, at
hans liv var gået helt i stå, efter at han var startet i heroinbehandling.

Kokseri og påvirkethed
Som beskrevet i indledningen er en del af heroinens virkning en beroligende effekt og en oplevelse af velvære og tilfredshed. Denne virkning
kalder man også for påvirkethed. Hos nogle brugere kan man stort set
ikke observere nogen virkning eller påvirkethed efter indtaget af heroin,
hos andre er det meget mere tydeligt. En stærk grad af påvirkethed, hvor
brugeren typisk sidder og falder hen og kun er fokuseret på sin egen oplevelse af heroinens virkning, kalder man at kokse. Nogle gange glider kokseriet over i, at brugeren falder i søvn, andre gange bliver vedkommende
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efterhånden mere nærværende igen. Graden af påvirkethed afhænger til
dels af dosis, men også af f.eks. hvorvidt brugeren er meget træt eller har
taget andre stoffer. Men den kan også afhænge af, hvor aktiv man er efter
indtaget af heroin. Hvis kan skal være fysisk aktiv er det sværere at sidde og
falde hen eller kokse.
På de fleste misbrugsbehandlingscentre i Danmark har det normalt været
kutyme, at brugerne blev sendt hjem, hvis de var for påvirkede, og i hvert
fald hvis graden af påvirkethed var så stor, at brugeren koksede. Denne
situation har ændret sig noget i forbindelse med introduktionen af heroin
i misbrugsbehandlingen. En del brugere har det som et erklæret mål for
deres behandling med heroin, at de gerne vil blive påvirkede af den dosis,
som de får i klinikken. På dette punkt er der dog relativ stor forskel på
heroinklinikkernes holdning til, hvorvidt det kan være et mål for heroinbehandlingen.
I København har man indkøbt en sofa, som kan bruges til at kokse i. Denne
er placeret ude foran injektionsrummet, og på en god dag kan der godt
sidde og ligge en 8-9 mennesker i den. Brugerne kan gå til og fra sofaen,
som de selv vil i løbet af dagen. I Hvidovre, Århus og Esbjerg har man
indrettet et rum med lave stole i forbindelse med injektionsrummet. Her
sidder brugerne 15 minutter efter injektionen for at blive observeret, og
hvis en bruger er meget påvirket, skal vedkommende blive siddende, indtil
han eller hun ikke er så påvirket længere. Der er dog ikke fri adgang til
dette rum i løbet af dagen. Har man først fået lov at gå fra rummet, skal
der laves en aftale med personalet om at kunne sætte sig tilbage, og når
injektionstiden er slut, er der ikke umiddelbart adgang til rummet.
I Odense var der i første omgang ikke indrettet særlige faciliteter til at opholde sig i lige efter injektionen. Det betød, at brugerne skulle blive i injektionsrummet, indtil de var klar til at gå ud i den cafe, som heroinbehandlingen delte med den øvrige substitutionsbehandling. Brugerne måtte
ikke være i cafeen, hvis de var alt for påvirkede, og det var ikke meningen,
at de skulle blive siddende inde i injektionsrummet meget længe. Dette
besluttede man efter ca. seks måneders erfaring at ændre, og man har nu
indrettet et rum, som brugerne i heroinbehandling kan opholde sig i lige
efter injektionen, dels for at skærme dem fra de øvrige brugere i metadonbehandling og dels for at skærme brugerne i metadonbehandling fra
at observere brugere, der bliver meget påvirket af heroinbehandlingen.
De fysiske faciliteter betyder med andre ord meget for, i hvilket omfang
ønsket om at blive påvirket kan imødekommes.
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De fleste brugere i København er glade for muligheden for at sidde og
kokse og mener også, at de har ret til det. De kan godt blive lidt irriterede
over, at personalet kan finde på at forstyrre dem for at tjekke, om de har
det ok. ”Jeg sidder jo bare og nyder det. Det er jo derfor, jeg er her”, sagde en bruger, da han blev kontaktet af et personalemedlem.
Personalet i alle klinikkerne observerer brugerne i forhold til, hvor påvirkede de bliver af injektionen, og om de evt. fortsat er påvirkede i løbet
af dagen, efter rusen fra heroinen er aftaget. Disse observationer bruges
bl.a. i forbindelse med at vurdere, om brugeren skal sættes op eller ned
i heroindosis. Bliver en bruger meget påvirket efter en injektion, kan det
føre til en overvejelse om, hvorvidt brugeren skal sættes ned i dosis. Nogle
brugere synes, at denne observation er ubehagelig. En bruger reflekterede
efterfølgende over en sådan situation: ”Så siger de til en, at man skal sætte sig
hen i sofaen, hvis man kokser. Så sætter jeg mig derhen og kokser og falder på et tidspunkt i søvn. Og så kommer de bagefter og siger, at man har fået for meget! Jamen
det var jo dem, der sagde, at jeg skulle sætte mig herud og slappe af!” Jeg vil vende
tilbage til personalets opfattelse af påvirkethed og kokseri i kapitel 6.
Endelig er der også en gruppe brugere, som ikke har som ønske at blive
meget skæve af deres heroindosis, men som bare vil være raske, dvs. undgå
abstinenssymptomer. Flere af dem giver udtryk for, at de synes, det er træls
at være sammen med brugere, der er så påvirkede, at de sidder og falder
hen. Nogle forklarer, at det er fordi de på den samlede brugergruppes
vegne synes, at det er pinligt, at voksne mennesker sidder og kokser på
den måde (deres formulering). Andre giver udtryk for, at de havde
håbet, at der ville være flere som dem selv, som de kunne etablere sociale
relationer med.
I Hvidovre, Odense og Århus skal heroinbrugerne efter injektionen tilbage i det behandlingsmiljø, som de deler med brugere i metadonbehandling. En del af disse metadonbrugere er kritisk indstillet overfor heroinbrugerne. Nogle er det, fordi de synes, at brugerne i heroinbehandling er
mere påvirkede end de øvrige brugere, og at denne påvirkethed er ubehagelig at observere, enten fordi den skaber lyst hos dem selv, eller fordi
de ikke kan forbinde denne påvirkethed med et behandlingssted. Nogle
har på tilsvarende vis problemer med heroinen i sig selv og synes ikke,
at dette stof hører hjemme i en behandlingsinstitution. Dette er dog et
felt, der er fuldt af ambivalens, for andre gange oplever man nogle af de
selvsamme metadonbrugere, der beklager sig over heroinbrugernes påvirkethed, selv fremstår som påvirkede (se også kapitel 4).
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Injektion og krop
Det er et krav, at brugerne selv kan injicere deres heroin. Det sundhedsfaglige personale kan hjælpe med at finde egnede injektionssteder og instruere i, hvordan kanyle og sprøjte skal håndteres, men selve injektionen skal
brugerne selv kunne gennemføre. Nogle brugere oplever at have meget
svært ved at finde en vene og injicere i, og der følger en del frustration
med dette. Og de synes, at det er svært at forstå, at sygeplejerskerne ikke
også kan hjælpe med det.
Hos nogle brugere skaber det også en frustration ved deres krop, at den
ikke kan det, som de gerne vil have, at den skal kunne. En bruger har
f.eks. gennem en længere periode kunne injicere i en vene, som så pludselig ikke kan bruges længere. Brugeren bliver rigtig ked af ikke at kunne
ramme mere og få den ønskede effekt ud af injektionen. En anden bruger
beskriver sin krop som en klump kød, som han bare stikker i med forventning om en positiv effekt.
Nogle brugere, som ikke har mulighed for at injicere i en vene, er glade
for at have mulighed for at injicere heroinen i en muskel i stedet. De
beskriver, at det fjerner en stor del stress fra dem, at de ved, at de kan få
deres stof, selvom de ikke kan finde en vene. De finder det rart, at de ikke
skal sidde og hakke sig selv med nålen en hel masse gange for at finde en
vene. Andre beskriver dog, at de ikke finder effekten af heroinen nær så
god, når de injicerer det i musklen i stedet for i venen. Særligt effekten
lige efter injektionen – suset – mangler, når de injicerer det i musklen. En
bruger siger: ”Hvis jeg ikke havde kunnet injicere i en vene, så havde jeg ikke
gidet det her. Det giver slet ikke nok at gøre det i låret”. Andre oplever store blå
mærker eller knuder under huden efter intramuskulære injektioner, som
gør dem bekymrede for, om de kan tåle den form for injektion på sigt.
Nogle brugere er kede af, at heroinen kun kan fås som injektion. Da det
er et krav, at man skal have et injektionsmisbrug for at kunne komme i
heroinbehandling, vil de fleste brugere være vant til at injicere. Men nogle få beretter om, at ønsket om at komme i heroinbehandling og få sin
heroin gratis har skubbet dem fra andre indtagelsesmåder – f.eks. rygning
eller snifning – og over til injektionsmisbrug. Denne problematik blev også
beskrevet i en artikel i Politiken 19. maj 2012 med overskriften: ’Lægeordineret heroin skaber stiknarkomaner’ (Sheikh 2012). Som regel vil brugerne dog blive tjekket for stikmærker inden indskrivningen for at sikre, at
de injicerer. Andre brugere ønsker at holde op med at injicere og efter102

spørger derfor, at heroinen kan fås på andre måder – f.eks. som tabletter
eller næsespray.
Andre brugere beskriver, at de ikke altid oplever en ordentlig effekt af heroinen. Nogle gange synes de, at den virker rigtig godt, men andre gange
kan de slet ikke mærke noget. En beskriver det som, at det nogle gange er
som om, at kroppen ikke vil tage imod stoffet. De kan finde på at spørge til,
om det faktisk er heroin, de har fået i dag, eller om der er blevet blandet
for meget vand i. Tit skaber denne oplevelse en frustration hos brugeren
og hos nogen en lyst til selv at gå ud og købe noget for at få en effekt.
Denne reaktion kender de selvfølgelig fra den illegale heroin, men der
forklarer de det ofte med, at det var dårligt stof. Og den forklaring kan
ikke rigtig bruges, når der er tale om statskontrolleret ren heroin, hvorfor
det ofte gør dem frustrerede og mistænksomme.

Økonomi, kriminalitet og prostitution
Mange af brugerne fortæller, at heroinbehandlingen har betydet, at de i
langt mindre grad end tidligere må begå kriminalitet (noget vi også genfinder i Sundhedsstyrelsens evaluering og i de kvalitative studier fra Spanien og Holland, se kapitel 2). Rigtig mange har tidligere finansieret deres
heroinbrug gennem tyveri eller stofsalg. Andre har solgt den metadon,
som de fik i behandlingsinstitutionerne, og købt heroin i stedet for. De,
der tidligere har finansieret deres heroinbrug ved prostitution, er også i
vid udstrækning blevet fri for det. En bruger siger: ”For første gang i mange
år vågner jeg ikke op om morgenen og tænker på, hvor det næste fix skal komme fra,
og hvordan jeg skal skaffe penge til det. Det har givet ro”. En anden siger: ”Når
jeg har lyst til et fix, så tænker jeg bare på, hvor dyrt det er, og hvad jeg ellers kan
bruge pengene til. Så kan jeg sagtens holde ud og vente de par timer, til jeg skal ned
på centret igen”. En tredje bruger fortæller: ”Når det ringer på døren nu, så
bliver jeg ikke bange for, at det er politiet. Jeg har ikke længere en masse stjålne ting
liggende som før i tiden. Nu går jeg bare ud og åbner og tænker: Hvem mon kommer
på besøg?”. Mange fortæller om overskud til at købe tøj, gå til frisøren og
om at have penge tilbage på kontoen i slutningen af måneden. Den lille
undersøgelse om selvoplevet livskvalitet, der er blevet lavet som et led i
denne undersøgelse (og som præsenteres i kapitel 9), finder også, at området ’penge’ er et af de områder, hvor brugerne har oplevet den største
forbedring af deres livskvalitet.
For en del brugere gælder det dog også, at de fortsat har stor gæld til det
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offentlige, at de skylder mange penge væk til mange forskellige instanser,
og en del har også gæld i misbrugsmiljøer i forbindelse med deres stofbrug. Det er således ikke nødvendigvis en øjeblikkelig forbedring af situationen, som de oplever. Endelig har mange fortsat et mindre sidemisbrug
af andre stoffer – f.eks. kokain, hash og benzodiazepiner, som fortsat skal
finansieres. Særligt de brugere, hvor kokain spiller en større rolle, har fortsat et betydeligt behov for at skaffe penge.

Den sociale behandling
Mange af brugerne i heroinbehandlingen sætter pris på den ekstra omsorg og kontakt, som den mere intensive behandlingskontakt giver dem.
Enkelte værdsætter endda omsorg og kontakt over heroinen. Jeg spurgte
en af brugerne, hvad der havde været vigtigst for ham ved at komme i
behandling med heroin. Han sagde: ”Omsorgen – det er derfor jeg har fået det
bedre”. Interviewer: ”Hvad så med heroinen?” Bruger: ”Orv ja – den havde jeg helt
glemt. Heroinen fik mig til at komme, men det er omsorgen og opmærksomheden, der
har gjort, at jeg kunne trappe ned og holde mig fra det andet”. Mange nævner
også muligheden for regelmæssig mad som noget vigtigt.
Da jeg igennem næsten to år har haft mulighed for at følge en del af brugerne over tid, har det også været muligt at følge, hvordan deres syn på
behandlingen har ændret sig over tid. De første måneder, hvor brugerne
er i heroinbehandling, virker det, som om de bruger deres kræfter på at
finde sig til rette med den nye behandling: At skulle møde frem hver dag,
flere gange om dagen, at skulle injicere heroinen i de nye sammenhænge
og at lære nye mennesker og nye rammer at kende. Efter denne periode
begynder nogle brugere at efterlyse andre aktiviteter. Nogle vil gerne i
aktivering af en eller anden slags, andre efterlyser, at klinikkerne kunne
hjælpe og tilbyde noget mere. Nogle få brugere har også været i aktivering,
men har oplevet, at det var rigtig svært at kombinere med at skulle møde
frem på heroinklinikken flere gange om dagen. En fortæller om sin tid i
aktivering: ”Jeg styrtede frem og tilbage. Havde slet ikke ro på til at kunne nyde
heroinen. Og var hele tiden bange for at komme for sent til eftermiddagsinjektionen”.
Klinikken i København har været i den situation, at deres tilbud om social
behandling har ændret sig noget i løbet af den tid, klinikken har været i
gang. I den første periode, hvor der var få brugere i forhold til det ansatte
personale, oplevede brugerne, at personalet havde rigtig god tid. Dette
gjaldt særligt det social-faglige personale. Personalet havde tid til ture ud
104

af huset, til at være med til sport – enten på klinikken eller i nærliggende
faciliteter, til at have værkstedet i klinikken åben, til hyppigere samtaler
m.m. Efterhånden som der kom flere brugere, og personaleressourcerne
blev omfordelt for at kunne ansætte flere sygeplejersker til at tage sig af
de stadig flere brugere, der skulle igennem medicinudleveringen og injektionsrummet, begyndte en del af de brugere, der havde oplevet andre
forhold, at protestere over personalets manglede tid, de manglende aktiviteter og – oplevede de – det manglende engagement. Mange af disse brugere, som ikke i starten tillagde den sociale behandling den store betydning i forhold til heroinen, oplevede nu, at de manglede den, og at den
samlede behandlingsindsats blev dårligere uden den sociale behandling.
For andre står heroinen dog som det helt centrale, og den sociale behandling opfattes som enten noget forstyrrende, som det gælder om at undgå
eller minimere, eller som noget til at udfylde tiden mellem injektionerne.
Spørgsmålet om den sociale behandling vil blive yderligere behandlet i
kapitel 7 og 8.

Stofbrug ved siden af heroinbehandlingen
Som nævnt ovenfor har en del af brugerne fortsat et forbrug af illegale stoffer ved siden af heroinbehandlingen, noget tallene fra Sundhedsstyrelsen
også bekræfter (2012). For nogle brugere handler det om, at de også er
afhængige af andre stoffer – f.eks. kokain eller benzodiazepiner. For andre
handler det om, at de gerne vil kunne påvirke heroinens effekt – at man
f.eks. tager et par ekstra piller, for så virker heroinen stærkere, når de tager
den. Endelig forklarer nogle brugere, at de har behov for at tage noget om
aftenen, når de f.eks. skal slappe af. En bruger siger: ”Det er fint nok med jeres
heroin herinde, men om aftenen kan jeg ikke sove. Jeg har ikke sovet ordentligt længe,
og så har jeg altså brug for noget at slappe af på. Nogen gange er metadonen nok,
men andre gange har jeg brug for noget mere”.
For nogle handler det også om, at stofferne er bundet ind i en socialitet,
som de kender. Det er hyggeligt at gå ned på gaden og stå og ryge en pibe
hash sammen med de andre. For andre er der også et element af, at det
er noget, som de gerne fortsat vil have styr på selv. ”Vi er narkomaner, vi
kan ikke med kontrol – det er ikke alting, som I [personalet] skal vide”, sagde en
bruger på et tidspunkt til et husmøde. At brugerne er kritiske i forhold til
den kontrol, de oplever i forbindelse med heroinbehandlingen, er også
rapporteret i det kvalitative hollandske studie (Blanken et al. 2010).
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Alle brugere – og personalet med – beskriver dog, at sidemisbruget er blevet mindre, end hvad det var, før de startede på behandling med heroin (et
resultat af heroinbehandlingen, som også genfindes i Sundhedsstyrelsens
evaluering 2012). Flere brugere forklarer, at heroin har betydet, at de ikke
har brug for andre stoffer, og at de får den rus, de har brug for, fra heroinen og derfor ikke behøver at søge den andre steder.

Metadon – heroin
Jeg vil slutte gennemgangen af brugernes syn på heroinbehandlingen med
en lidt mere omfattende analyse af brugernes syn på henholdsvis metadon
og heroin. Når det er værd at beskæftige sig lidt mere udførligt med dette
spørgsmål, skyldes det, at det er et af de spørgsmål, som står uafklaret i
den internationale litteratur. I litteraturen findes forskellige antydninger
af, at det nok i mindre grad er heroinen og i højere grad den struktur, der
følger med heroinen i heroinbehandlingen, som skaber forbedringen hos
brugerne (se Hansen & Grønbæk 2007). Flertallet af brugere indskrevet
i den danske heroinbehandling vil ikke være enige i dette. De tillægger
heroinen i sig selv afgørende betydning. Og mange ser i øvrigt – som det
også er fremgået af ovenstående – strukturen (kontrollen, kravet om fremmøde, overvågningen) som et generende forhold, det er nødvendigt at
udholde for at få adgang til heroin.
Stoffet heroin er generelt i samfundet bærer af mange kulturelle betydninger, som næsten alle er negative. I offentligheden bliver heroin ofte
opfattet og fremstillet som det mest farlige og afhængighedsskabende stof.
Heroin er associeret med forhold som sygdom, fattigdom, prostitution,
snavs og død. Mange mennesker – i hvert fald i min generation (40-års
alderen) – er opvokset med romaner og film om de forfærdelige liv, som
narkomaner lever. ’Christiane F – I morgen er det slut’ står vel som den
mest kendte skildring. Tilbuddet om lægeordineret heroin er i nogle sammenhænge blevet opfattet inden for samme forståelsesramme. At tilbyde
lægeordineret heroin er blevet omtalt som, at man fra samfundets side
har opgivet disse mennesker, og at heroinklinikkerne vil være et sted, hvor
man parkerer de brugere, man ellers ikke ved, hvad man skal gøre ved (se
kapitel 1).
Dette offentlige billede af heroin står i stærk modsætning til det syn på
heroin, som mange af de indskrevne brugere i heroinbehandling har. Den
dominerende fortælling blandt disse brugere handler ikke om, at de med
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herointilbuddet føler sig opgivet, svigtet eller parkeret. Tværtimod taler de
ofte om de håb og forventninger, som de forbinder med heroinbehandlingen. En del af dette håb er knyttet til deres syn på heroin som en klar
forbedring i forhold til den metadon, de ellers har modtaget i behandlingen (se også Johansen 2013). I de følgende afsnit vil jeg præsentere
de kulturelle opfattelser af henholdsvis metadon og heroin, som de eksisterer hos en del af de brugere, der er indskrevet i heroinbehandling. Interessen er altså ikke på den farmakologiske forståelse af de to præparater,
men den forståelse, som man møder hos brugerne (se Whyte et al. 2002).
Man skal være opmærksom på, at de, der indskrives i heroinbehandling,
jo netop er dem, der ikke har haft god nok effekt af metadonbehandlingen. Beskrivelserne i denne tekst siger altså ikke noget om oplevelserne og
opfattelserne af metadon og heroin hos den del af brugerne, som er tilfredse med metadonbehandlingen, eller hvor metadon er det foretrukne
misbrugsstof. Der kan sådan set også være farmakologisk gode grunde til,
at brugerne har negative oplevelser med metadon – f.eks. kan en del af de
egenskaber (f.eks. sløvhed, se nedenfor), som brugerne knytter til metadon, sagtens skyldes, at de har fået for høje doser. Men det ændrer ikke
ved, at brugerne med tiden har fået disse oplevelser med metadon og knytter nogle bestemte forestillinger til de to præparater.

Opfattelser af metadon
De brugere, der bliver indskrevet i det danske heroinprogram, kommer
ikke direkte fra gaden. Det er mennesker, der kommer fra den almindelige misbrugsbehandling, hvor de typisk har modtaget metadon som en
central del af behandlingen for deres heroinmisbrug. Der er tale om mennesker, som ikke har profiteret tilstrækkeligt af standardbehandlingen og
er fortsat med at have et injektionsmisbrug af opioider på trods af behandlingen. Deres bevægelse er således fra en slags behandling til en anden
slags behandling. For mange er bevæggrunden for at søge heroinbehandlingen en utilfredshed med den behandling, de tidligere har modtaget. De
kan ikke lide metadonbehandlingen, og deres begrundelse for at ønske
heroinbehandling er at blive fri for metadon. Den amerikanske antropolog Philippe Bourgois, som har lavet et omfattende feltarbejde blandt stofbrugere i USA, har blandt meget andet peget på, at mange af de bivirkninger, som stofbrugere oplever ved metadonbehandling, ikke bliver
anerkendt af behandlingssystemet (Bourgois 2000). Den samme oplevelse
har mange af de brugere, jeg har talt med.
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De centrale bivirkninger ved metadon er ifølge brugerne en oplevelse af
at være lukket inde i en osteklokke. En bivirkning, som ellers er kendt fra
antipsykotisk medicin. En anden bivirkning er en beskrivelse af mangel
på energi og mangel på seksuel lyst. En bruger beskrev, hvordan han på
metadonbehandling kun orkede at møde frem på centret og ellers lå på
sin sofa. På heroin kunne han derimod rydde op og tage sig af sit hjem.
En anden bruger beskrev, at han på metadon bare blev sløv, mens han på
heroin blev skæv og havde det rart. Brugerne beskriver også, at de sveder
meget – både i løbet af dagen og om natten. En bruger beskrev, hvordan
hun måtte skifte sengetøj hver dag, fordi det blev helt vådt, når hun sov.
Flere brugere beskriver metadon som syntetisk og dermed ikke nær så godt
som den naturlige heroin, der stammer fra opiumsvalmuen. De oplever,
at deres krop er blevet ødelagt af metadonen: Den sidder i deres krop,
i deres knogler og ødelægger deres knogler og tænder. Mange tilskriver
deres dårlige tandstatus metadonen. En historie, som flere brugere
fortæller, er, at metadon blev opfundet i Nazi-Tyskland (deres ordvalg),
hvilket for så vidt er sandt (se f.eks. Carnwath & Smith 2002). Den underliggende pointe med denne historie er, at ligesom Nazi-Tyskland opfattes
som et ondt land, oplever de brugere, der fortæller denne historie, metadon som et ondt stof.
Det interessante er ikke at diskutere, hvorvidt disse opfattelser er rigtige
eller forkerte ud fra en mere objektiv betragtning. Disse synspunkter eller
historier repræsenterer de kulturelle forestillinger om metadon, som
findes blandt visse subkulturer af stofbrugere. Historierne peger på, hvorfor metadon ikke opfattes som nogen god eller reel behandling eller som
en god eller reel substitution for heroin.
Det betyder selvfølgelig også, at mange af dem synes, at det er irriterende,
at de fortsat skal tage metadon for at være fri for abstinenssymptomer om
natten. De efterlyser derfor en længere åbningstid, sådan at det sidste
heroinindtag, der nu skal tages ca. midt på eftermiddagen, kan ligge om
aftenen. I den forbindelse efterlyser nogle også muligheden for en tredje
injektion og dermed at kunne opnå døgndækning på heroinen (se også
Romo et al. 2009). Andre beskriver dog, at de godt kan være dækket ind
med kun to injektioner.
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Opfattelser af heroin
Når man ser på opfattelserne af metadon, så kan det næppe undre, at
brugerne foretrækker et stof, som i deres perspektiv er renere, bedre, lettere, mere naturligt osv. Der er en slående forskel, når man sammenligner
brugernes beskrivelser, med de beskrivelser som præger den offentlige
forestilling om heroin. For brugere, der lader sig indskrive i heroinbehandling, symboliserer heroin et skridt væk fra afgrundens rand snarere
end det sidste hop ud over den. En del ser den lægeordinerede heroin
som en måde at opnå deres overordnede mål, nemlig at blive stoffri.
Andre ser det som muligheden for at leve et bedre liv efter mange dårlige
år i behandling. At tage i mod tilbuddet om heroinbehandling er dermed
også et skridt hen imod en fremtidig normalitet, og egentlig også tilbage
til en normalitet, der var engang.
Heroinen har en kulturel værdi som et mere rent – og mere oprindeligt
– stof for brugerne sammenlignet med den metadon, som brugere i behandling har modtaget gennem mange år. Som sådan symboliserer heroinbehandlingen også en vej tilbage til et mere uskyldigt, oprindeligt og
– måske – sjovere stofbrug, som de oplevede i starten af deres karriere som
heroinbrugere.
Mange fortæller også, at heroin er mere naturligt end metadon. Nogle
brugere refererer til opiumsvalmuen, når de skal beskrive heroinens reference til naturen. At stoffet opfattes som naturligt, betyder også, at brugerne opfatter det som bedre end syntetisk metadon, og at det er bedre for
dem og deres krop at tage heroin.
Mange brugere har erfaringer med selv at trappe ud af heroinen, selv at
blive clean, selv at tage ’en kold tyrker’. De beskriver en oplevelse af, at det
er langt sværere at gøre med metadon end med heroin. Og at metadonen
i højere grad sidder fast i deres krop, hvorfor en nedtrapning bliver mere
ubehagelig. Abstinenssymptomer efter metadon beskrives som langt værre
end abstinenssymptomer efter heroin. Disse oplevelser skyldes formentlig
metadonens meget længere halveringstid, samt måske også at brugerne
som regel har fået deres metadondoser langt mere stabilt, end de tidligere
har fået heroin. Dermed har de formentlig opbygget en større tolerance
for metadon, end de nogensinde har haft, mens de var på gadeheroin,
hvor de selv skulle skaffe penge og stof. Men selv om oplevelserne har
konkrete farmakologiske forklaringer, bliver de i brugernes verden også
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knyttet an til de kulturelle positive og negative betydninger, som de tillægger henholdsvis heroin og metadon.
Igen er det tankevækkende, at disse opfattelser af heroinen stort set er
fraværende i mere offentlige beskrivelser af heroin. Selv det velvære, som
brugerne beskriver ved indtaget, og som vel er en af de primære årsager og
logikker bag bruget, er stort set fraværende.
Dette er ikke for at sige, at brugerne ikke oplever bivirkninger ved heroinen. Hvis vi bare koncentrerer os om den heroin, som de får på heroinklinikkerne, har mange oplevet lokale allergiske reaktioner, og en del får
fast antihistaminer for at forebygge disse. Enkelte har også oplevet at få en
overdosis i forbindelse med heroinbehandlingen. Nogle få beskriver også,
at stoffet ikke er nær så godt, som når de har købt noget rigtig godt stof på
gaden. Der mangler ligesom noget. En bruger har flere gange sagt: ”Hvis
I havde solgt mig det her på gaden, så var jeg sgu blevet sur, og I havde fået nogle
tæsk”. Samme holdning går igen i det hollandske studie, hvor flere brugere
ligeledes peger på, at stoffet ikke er nær så godt som det, de plejer at købe
illegalt (Blanken et al. 2010). Der er to bud på, hvad det er, der mangler.
Det ene er, at noget af det, som er blandet i gadeheroinen, også giver en
effekt (Carnwarth & Smith 2002). Det andet bud er, at de fysiske rammer,
som stofindtaget foregår under, også spiller en rolle for effekten (Zinberg
1984). Den manglende effekt kan derfor skyldes, at de kliniske rammer på
klinikkerne ikke på samme måde faciliterer den – af brugerne ønskede –
effekt, som mere private, sociale rammer kan gøre.
For andre brugere virker den lægeordinerede heroin dog næsten for godt.
En bruger, som var meget utilfreds med heroinbehandlingen generelt,
sagde: ”Jeg er blevet fanget. Jeg er blevet afhængig af deres lortestof, og nu er der ikke
nogen vej tilbage. Jeg kan ikke bare gå tilbage til mit center [til metadonbehandling],
for jeg vil have heroinen”.
Men disse episoder kædes ikke på samme måde sammen i et kollektivt,
sammenhængende negativt billede, sådan som det er tilfældet med metadonbivirkningerne. De opleves i højere grad som løsrevne, enkeltstående
og uheldige episoder, som ikke rykker ved den kulturelt funderede opfattelse af, at heroin er meget bedre end metadon. Som en bruger udtrykte
det: ”Det er helt vildt at kunne komme her og så få det stof. Det synes jeg, helt vildt”.
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Heroinbehandlingen
Når man kigger på disse opfattelser, så kan det næppe undre, at brugerne
foretrækker et stof, som i deres optik repræsenterer en mulighed for at
blive stoffri – fordi heroin er et bedre stof, fordi det er lettere at trappe
ud af, men også fordi det er et stof, som er tættere på deres egen verden.
De fleste af dem knytter således en anden oplevelse og associationer til
heroinen, end de gør til andre substitutionspræparater. Heroin er et stof,
som de i vidt omfang har en mere intim viden om. En del af de områder og
procedurer, som normalt er sundhedsprofessionelles eksklusive områder,
har de gennem årerne selv været involveret i – og i nogle situationer haft
kontrol over: Anskaffelse, filtrering, opløsning, injicering – og som sådan
er heroin i højere grad deres domæne end metadon.
Når brugerne skal beskrive heroinbehandlingen, beskriver de den som et
’helle’. Det er et sted, hvor de kan falde til ro (’få ro på’), slappe af, få lidt
fred, få tid til at tænke og reflektere over deres liv, før de måske tager hul
på den mere krævende kamp med helt at slippe stofferne. De behøver
ikke bruge deres tid på at skaffe penge og skaffe stoffer. I stedet for at være
fanget i en uophørlig negativ cirkel, hvor abstinenssymptomer og kortvarig forløsning afløser hinanden, er de nu engageret i en anden – mere
rolig – cirkel, med to gange daglig venten på deres – med en brugers formulering – ’kommunale fiks’. Ventetiden bruges – i hvert fald af nogen –
til at komme sig fysisk og psykisk og tænke på, hvad fremtiden kan bringe.
Ved at engagere sig i heroinbehandlingen engagerer de sig også i løfter og
planer for denne fremtid
Den positive opfattelse af heroinen er måske nødvendig for brugerne i
forhold til at holde det besværlige ved heroinbehandlingen ud. Hvis forskellen i deres oplevelse mellem henholdsvis heroin og metadon ikke var
så stor, havde de krav, de møder i forbindelse med heroinbehandlingen,
og de afsavn, de oplever at måtte lide, måske ikke været indsatsen værd.
Ovenstående sammenligning er et bud på en mere nuanceret forståelse
af, hvorfor brugerne ikke er glade for at skulle have metadon med hjem til
om natten. Og hvorfor de ikke oplever, at tilbuddet om at kunne holde fri
fra heroinbehandlingen og i stedet få metadon fremstår særligt attraktivt.
For dem er det ikke et valg mellem to substitutionspræparater, men et valg
mellem en god og en dårlig behandling – og så er det vel logisk, at de vælger den gode (heroin)behandling.
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Kritik af heroinbehandlingen fra andre brugere
Som det flere gange er nævnt, er tilbuddet om lægeordineret heroin betinget af, at man har et injektionsmisbrug. Det udelukker mennesker, der
også er afhængige af heroin, men indtager det på andre måder – primært
ved at ryge eller sniffe det. Det har flere gange været debatteret, om man
skulle udvide ordningen til f.eks. også at inkludere rygning (’chasing the
dragon’), sådan som man har gjort i det hollandske tilbud om lægeordineret heroin (se kapitel 2). Og netop en del af de brugere, som ryger
heroin, er utilfredse med ikke at kunne blive en del af ordningen.
Et andet kritikpunkt fra nogle brugere er, at kravet om to gange dagligt
fremmøde kan være svært at honorere, hvis man ikke har det så godt fysisk. Hvis man ikke selv kan komme frem og tilbage til behandlingsstedet,
kan man ikke blive indskrevet i heroinbehandling. Enkelte brugere har
fravalgt heroinbehandlingen, fordi de har oplevet kravet om selv at stå for
transporten som for krævende.
Andre potentielle brugere peger på, at heroinbehandlingen er vanskelig
at passe, hvis man har et bare nogenlunde almindeligt liv samtidigt med
sit heroinbrug. Med kravet om to gange dagligt fremmøde og observation
efter hver injektion er tilbuddet primært for mennesker, som er på sociale
overførselsindkomster.
Som allerede nævnt ovenfor, er der også en del brugere, der potentielt
ville være målgruppe for behandlingen med heroin, som fravælger den
med henvisning til, at de ikke ønsker at indordne sig under de regler og
krav, som heroinbehandlingen kræver. For nogle brugere har det at være
stofbruger også en social og identitetsmæssig funktion. De synes, at de lever det hårde, men frie liv på gaden. ”Jeg ville da dø af kedsomhed, hvis jeg
skulle leve med et 8 til 4 job, sådan som I gør”, er et udsagn om dette. En række
studier har tilsvarende peget på, at det hurtige liv på gaden også spiller
en positiv rolle i forhold til det at være stofbruger (Taylor 1993; Lalander
2003). Andre har refereret til det som ’gadekultur’ (Godtfredsen 2004). Så
for nogle brugere handler fravalget af heroinbehandlingen dermed også
om en fastholdelse af den del af deres identitet, som er knyttet til et fortsat
engagement i ’gadekulturen’.
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Personalets håndtering af brugernes kritik
Ovenstående gennemgang har fokuseret på brugernes syn på heroinbehandlingen, sådan som brugerne har fortalt om det til mig. En stor del af
ovenstående vil dog være meget genkendeligt for personalet på heroinklinikkerne, da brugerne ofte er meget åbne om deres syn på behandlingen med lægeordineret heroin. En del af kritikpunkterne er også noget,
som personalet diskuterer med hinanden, f.eks. på morgenmøder eller til
behandlingskonferencer. De steder, hvor man har brugermøder, bliver det
også diskuteret mellem brugere og personale. Generelt oplever personalet
dog, at det er vanskeligt at ændre ret meget på behandlingstilbuddet, da
det er bundet ind i reglerne fra de forskellige vejledninger, de økonomiske
rammer og de eksisterende fysiske rammer. Men ind imellem sker der dog
ændringer. Et eksempel på en ændring er, da man åbnede op for, at brugere i contalginbehandling (et andet opioid, som nogle få brugere er i substitutionsbehandling med) kunne komme i heroinbehandling, og ikke kun
brugere i metadonbehandling som oprindeligt beskrevet i vejledningen
fra Sundhedsstyrelsen. Et andet eksempel er den kommende mulighed
for, at heroinen også kan indtages som tablet frem for kun som injektion.

Afrunding
Ovenstående gennemgang viser, at heroin har en vigtig rolle for de brugere, som er kommet i heroinbehandling. Mange af dem tilskriver heroinen en afgørende rolle som en bedre behandling end den metadonbehandling, som de fik før. Dermed repræsenterer de et andet syn på, hvad
der får heroinbehandlingen til at virke, end hvad noget af den udenlandske forskning peger på.
Men gennemgangen kvalificerer også brugernes syn på heroinen som
positiv og peger på, at andre forhold spiller ind på brugernes oplevelse af
heroinbehandlingen, f.eks. kontrol, muligheden for at blive påvirket og
oplevelsen af sin egen krop. Kapitlet peger samtidig på nogle af de omkostninger, der er ved at komme i heroinbehandling, f.eks. kontrollen med
stofindtaget, overvågningen, den regelmæssighed og struktur, som heroinbehandlingen kræver, og den tid, som mange bruger på heroinbehandlingen (transport, observationstid, dagligt fremmøde to gange m.m.).
Disse forhold er årsag til, at nogle brugere, der potentielt kunne være indskrevet i heroinbehandlingen, fravælger den.
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To af de kvalitative udenlandske studier har peget på, at indførslen af
behandling med lægeordineret heroin betyder en ændring i heroinbrugernes syn på heroinen – fra gadestof til medicin (Romo et al. 2009; Von
Aarburg & Stauffacher 2001). Det er ikke, hvad vi ser i en dansk sammenhæng (i hvert fald ikke endnu). Tværtimod synes brugerne at lave
et relativt uproblematisk link mellem den heroin, de har taget (og tager)
på gaden, og den heroin de får i behandlingen. Modpolen i en dansk sammenhæng synes som beskrevet at være metadonen.
At komme i behandling med lægeordineret heroin har for mange brugere betydet en normalisering af deres liv: Mindre kriminalitet, mindre
misbrug, mere struktur og hverdag. Det er dog en normalisering på nogle
ganske særlige vilkår – heroinklinikkens vilkår. I andre sammenhænge har
man kaldt tilpasning til institutioners vilkår for institutionalisering. Institutionalisering vil ofte betyde tilpasning til nogle vilkår, som ikke nødvendigvis er særligt relevante uden for den specifikke institutionelle sammenhæng (Goffman 1961). Dette vil betyde, at brugerne af institutionen i høj
grad vil blive bundet til institutionen, fordi det er der, man har lært at klare
sig. Dette forhold bliver stærkere, jo mere styrende institutionen er.
Den amerikanske antropolog Angela Garcia har beskrevet substitutionsbehandling i USA med ordene institutionel forsømmelse (2010), som afspejler den manglende ressourcemæssige, faglige og politiske interesse i at
give et ordentligt behandlingstilbud til opioidafhængige mennesker. Det
er nærmest den omvendte situation, vi har i Danmark i forhold til heroinbehandling. Her har vi nogle institutioner, som er meget nærværende,
nærmest påtrængende, i deres ønske om at gøre noget ved brugerne. Som
beskrevet ovenfor er heroinbehandlingen på nogle områder relativt styrende for brugernes liv. Man kan således beskrive brugernes liv i heroinbehandling som udspændt mellem på den ene side normalisering og på den
anden side institutionalisering. Eller sagt på en anden måde at den normalisering, som heroinbehandlingen fører med sig, er en meget speciel
form for normalisering
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Af Katrine Schepelern Johansen og Kirstine Birk

Da Folketinget i 2008 vedtog, at behandling med lægeordineret heroin også
skulle være en behandlingsmulighed for danske stofbrugere, var det ikke
kun brugerne, der stod over for en ny behandling. Også det personale, der
blev ansat på klinikkerne, stod over for et nyt behandlingstilbud. Heroinbehandlingen introducerede dels nogle nye udfordringer, og dels satte den
nogle gammelkendte dilemmaer inden for misbrugsbehandling på spidsen.
De dilemmaer, som personalet står med, og som behandles i dette kapitel,
omhandler rusvirkning af substitutionsmedicin, injektion i lysken, om sygeplejersker altid skal afstå fra at føre sprøjten, og hvad behandling egentlig
er for en størrelse.

At kokse

10)
Dette kapitel har i næsten samme version været bragt som artikel i STOF nr.
18 i 2012. Artiklen er skrevet sammen
med antropolog Kirstine Birk, som har
hjulpet med at interviewe personale og
brugere i klinikken i København.

En stor del af de brugere, som søger behandling med lægeordineret heroin, gør det bl.a., fordi de ønsker at få en rus – de ønsker at blive påvirkede
af stoffer. En del af dem har taget illegale opioider (og andre stoffer) ved
siden af deres metadonbehandling netop for at opleve rusen, som de ikke
syntes, de fik med metadon. Som en bruger forklarer: ”Nu er jeg jo ikke sådan et menneske, der går rundt i verden bare for at være rask. Jeg vil også gerne være
skæv – bare engang imellem”. En anden bruger siger: ”Det er jo rusen, som vi gerne
vil have – ellers er der jo ingen grund til at tage det” [heroinen]. På grund af heroinens hurtigvirkende farmakologiske effekt kombineret med, at stoffet
injiceres, vil de fleste brugere efter indtagelsen af stoffet opleve at blive påvirkede af heroinen i en kort periode (som regel i størrelsesordenen 15-20
minutter). For nogle vil denne påvirkethed også kunne strække sig ud over
den første fase, bl.a. hvis de har taget noget andet (f.eks. benzodiazepiner
eller hash), eller hvis de i forvejen er trætte. Denne effekt er anderledes
end ved metadon, som er et mere langsomtvirkende præparat, der oftest
ikke indtages ved injektion i behandlingssammenhænge, og hvor tilpasning af den korrekte dosis sker med henblik på, at brugerne ikke fremstår
påvirkede. Indførslen af lægeordineret heroin har hermed introduceret et
nyt dilemma for det behandlingsansvarlige personale: Hvordan skal man
håndtere, at brugerne selv ønsker og oftest vil blive påvirket af den substitutionsbehandling, som de modtager i heroinklinikkerne?
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Princippet for substitutionsbehandling har i udgangspunktet været, at
man ved at give stofbrugere et præparat, der substituerede eller erstattede
deres misbrugsstof, kunne forebygge, at de fik abstinenssymptomer, og at
disse ville lede til fornyet stofindtag. Oprindeligt var substitutionsmedicinen for heroinafhængighed udelukkende metadon. Senere er dette stof
blevet suppleret med buprenorphin11. Det har dog aldrig været meningen, at substitutionsmedicinen også skulle erstatte den rus, som var en del
af stofbrugerens oprindelige rationale for at tage stoffet. Substitutionsbehandling blev givet med henblik på at fjerne abstinenssymptomer – ikke at
give misbrugerne den attråværdige effekt (se også Bourgios 2000).
I behandlingsinstitutionerne har tilgangen til rusen i det store hele været
praktiseret ved, at brugere, der fremtræder påvirkede, er blevet sendt
hjem, og ved gentagelsestilfælde er substitutionsmedicindosis og evt. sidemisbrug blevet drøftet med brugeren. Hjemsendelse er også blevet begrundet med en henvisning til, at andre brugere i behandling ville ønske
den rus, som den påvirkede bruger oplevede, hvilket kunne lede til et
fornyet misbrug hos andre brugere. At opnå påvirkethed har ikke tidligere
været acceptabelt i forbindelse med substitutionsbehandling.
Fordi heroin er mere hurtigvirkende end metadon, har introduktionen
af heroin udfordret denne tilgang til substitutionsbehandling: Nu bliver
brugerne for det meste synligt påvirkede af den substitutionsmedicin, man
giver dem – i hvert fald i tiden lige efter injektionen. Det har betydet, at
personalet ikke i samme omfang kan trække på erfaringer og beskrivelser
eller sædvanlige sanktionspraksisser fra metadonbehandlingen, sådan som
den praktiseres nu om dage. Og nogle af disse principper har derfor skullet omdefineres i praksis, så de er kommet mere i tråd med heroinbehandlingens virkning på brugerne.
Helt konkret har det betydet, at man i alle klinikkerne har indrettet faciliteter, hvor man kan observere brugerne efter indtagelsen (se også kapitel
4 om organiseringen af heroinbehandlingen). I klinikkerne i Århus, Esbjerg, Odense og Hvidovre, hvor heroinklinikkerne er etableret i forbindelse med eksisterende metadonudleveringstilbud, har man indrettet et
observationsrum, hvor brugerne opholder sig efter heroininjektionen,
indtil en sygeplejerske vurderer, at de ikke længere er meget påvirkede.
I København observeres brugerne i en sofa placeret lige uden for injektionsrummet for de meget påvirkede brugere eller i cafeen for de mindre påvirkede. Heroinbehandlingen har også medført mere systematiske
overvågninger af brugerne, mens de er påvirkede, og en øget brug af for120

11)
Derudover modtager enkelte brugere i
substitutionsbehandling stoffet contalgin som substitutionsmedicin.

skellige tekniske hjælpemidler – f.eks. en saturationsmåler, som kan sættes
på brugerens finger, og som måler iltmætning i blodet og derigennem
fortæller, hvorvidt brugeren trækker vejret godt nok.
På trods af disse konkrete foranstaltninger står personalet stadig med det
mere grundlæggende spørgsmål om, hvor stor en grad af påvirkethed
der er acceptabel i en behandlingsmæssig sammenhæng, samt hvornår
denne påvirkethed bliver så stor, at den bliver livstruende for brugerne.
Formentlig er disse spørgsmål også tidligere blevet drøftet i forbindelse
med metadonbehandling, men de synes at være forsvundet fra denne behandling og opleves i vidt omfang som nye blandt personalet. I en evaluering af et injektionsrum i Oslo peger evaluatorerne på, at noget af det,
som personalet fandt belastende ved arbejdet, var, at brugerne potentielt
kunne dø af de aktiviteter, som injektionsrummet var etableret til at kunne
rumme (Olsen & Skretting 2007).
På tilsvarende vis beskriver noget af personalet på heroinklinikkerne, at
de brugere, der bliver meget påvirkede, aktiverer en bekymring hos personalet. Selvom erfaringen og litteraturen tilsiger (se bl.a. Sundhedsstyrelsen
2012 og kapitel 2), at frygten for dødsfald er ubegrundet, og selvom man
– om uheldet skulle være ude – har såvel modgift, faglighed, lægeassistance og diverse genoplivningsmetoder at ty til, så er der bestandigt brug
for skærpet opmærksomhed og stor agtpågivenhed for, at det ikke netop
denne gang ender med en overdosis. Personalet anser heroinen for at
være væsentligt kraftigere og dermed farligere end anden substitutionsbehandling.
Bekymringen for, om dosis denne gang er for meget, hænger også sammen med, at personalet ved, at ingen dage er ens for brugerne, og fordi
samarbejdet mellem personale og bruger ikke altid fungerer lige optimalt.
Personalet spørger til brugerens tilstand inden udleveringen af heroinen,
men det er ikke altid, at brugerne fortæller, hvad de evt. har taget, inden
de mødte på klinikken. Personalet er klar over, at en del af brugerne har
sidemisbrug. Den ene dag tåler brugerne bedre den udleverede heroin
end den anden dag – det afhænger af, hvor meget den enkelte bruger
tager ved siden af, og hvordan den enkelte brugers dag ser ud. Som en
sygeplejerske sagde: ”På den dårlige dag, så kan det jo være mig, der udleverer
den dosis, de rent faktisk går hen og dør af”. Denne bekymring findes også,
fordi brugerne trods alt ikke er til stede i klinikken hele tiden. Mange af
brugerne har kun få sociale relationer ud over andre stofbrugere, som vil
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være dem, de opsøger efter lukketid, og hvor der måske lægges yderligere
stoffer til det kvantum, der er indtaget i klinikken.
Set i det lys er det måske ikke så underligt, at personalet kan opleve rusen
som noget, der er i modsætning til behandling, idet afstanden mellem rus
og forgiftning er lille, og rusen derfor har potentialet til at lede mod død,
hvor behandling gerne skulle lede mod (et bedre) liv. Så et grundlæggende dilemma, som personalet oplever ved heroinbehandlingen, er på den
ene side brugernes ønske om at være påvirket og på den anden side en
professionel bekymring for, hvorvidt brugerne bliver overdoseret og i sidste ende dør på grund af den heroindosis, som de modtager i klinikkerne.

Injektion i lysken
Noget af det, som har været kendetegnende ved etableringen af heroinklinikkerne, er de mange regler og procedurer, der er for heroinbehandlingen. Brugerne skal f.eks. observeres inden, under og efter indtagelsen
af heroin, heroinen må ikke tages med hjem, den kan kun indtages som
injektion, og det skal aftales med lægen, hvor på kroppen der injiceres.
De mange regler til trods er der dog en række spørgsmål, som diskuteres
og forhandles – både internt blandt personalet og i relationen mellem
personale og brugere. Et af disse er spørgsmålet, om brugerne må injicere
sig i lysken. På klinikkerne i Århus, Odense og Esbjerg er det ikke tilladt
brugerne at injicere sig i lysken. På klinikkerne i København og Hvidovre
får de lov til det, men opfordres til at finde andre steder (se kapitel 4).
På de klinikker, hvor det er forbudt, er beslutningen truffet med henvisning til, at injektion i lysken er mere risikofyldt end injektioner andre steder. Dels fordi vene, arterie og nerve ligger meget tæt på hinanden i lysken,
og man derfor risikerer at injicere i f.eks. arterien med en pulsblødning
som resultat. Dels fordi mange brugere, der injicerer i lysken, gør det via
en fistel – en slags kanal eller hul ind til venen – som det er meget vanskeligt at desinficere, og dermed udgør lyskeinjektioner en større risiko for
infektioner. For en del brugere er venen i lysken den eneste mulighed,
de har for at injicere i en vene, da de øvrige tilgængelige vener er ødelagt
efter mange års injektionsmisbrug. Forbuddet mod injektion i lysken kan
dermed også tjene til at skubbe brugerne over mod injektion i muskulaturen, som opfattes som mindre skadelig og måske også mere stabiliserende set fra et personalemæssigt synspunkt, da man dels mindsker den
umiddelbare effekt – ’suset’ – fra den intravenøse injektion, dels fjerner
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den lystfølelse, som for nogle brugere er forbundet med selve gennembrydningen af hud og årer.
De steder, hvor lyskeinjektion er tilladt, er beslutningen truffet med henvisning til, at en del brugere har tilkendegivet, at det umiddelbare ’sus’,
som de får ved injektion i en vene, er en af de primære attraktioner ved
heroinen. Kan de ikke få lov til at injicere i lysken, så ønsker de slet ikke
heroinbehandling. Alternativet til at tillade lyskeinjektion i klinikkerne
er i denne optik, at brugerne i stedet vil fortsætte med at injicere (illegale) stoffer i lysken uden for klinikken, og så er det bedre, at de gør det
på klinikken under overvågning af personale, der kan hjælpe, hvis injektionen går galt.
Det dilemma, som spørgsmålet om injektion i lysken rejser, handler til dels
om, hvilke sundhedsrisikable praksisser, der kan godtages i en behandlingsmæssig sammenhæng, og hvor langt brugernes selvbestemmelsesret
rækker i en sådan sammenhæng. Det rejser også spørgsmålet om, i hvilket
omfang man som behandlingsinstitution er ansvarlig for de handlinger,
som brugerne formentlig vil foretage sig uden for behandlingsinstitutionen som resultat af begrænsninger sat i behandlingsinstitutionen.

Hvem skal føre sprøjten?
En anden grænse, som for nogle brugere virker mærkelig, er beslutningen
om, at personalet på klinikkerne ikke må hjælpe med at gennemføre selve
injektionen: Brugerne skal være i stand til at injicere selv. Hovedparten
af brugerne klarer også dette uden de store problemer, men nogle af de
brugere, som injicerer i venerne, oplever på et tidspunkt problemer med
at finde en vene, der kan modtage injektionen. Personalet kan guide
brugerne til at finde egnede vener, hvordan sprøjten bedst placeres samt
løsne staseslange m.m. Men den egentlige injektion skal brugerne selv
kunne gennemføre.
Hos brugerne leder dette nogle gange til en undren over, hvorfor grænsen
er trukket netop der. De kan ikke forstå, hvorfor de ikke kan få hjælp til
at gennemføre hele heroinbehandlingen, når der nu er sygeplejefagligt
personale tilstede. De siger, at det vel også ville være mærkeligt, hvis man
på et hospital bad patienterne om selv at injicere sig med den medicin,
som en læge havde ordineret, og en sygeplejerske havde gjort klar. De
undrer sig over, hvorfor injektionen skal gennemføres af nogle, der ikke
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er så gode til det (dem selv), når der er uddannet personale (sygeplejersker) til stede. Hos personalet afføder dette emne forskellige reaktioner.
Nogle sygeplejersker undrer sig ligesom brugerne over, hvorfor grænsen
er trukket netop der, og går meget langt i deres forsøg på at hjælpe brugerne med at gennemføre injektionen. Det kan skabe en frustration hos
sygeplejerskerne, når brugerne i deres forsøg på at ramme en rigtig vene i
stedet rammer ved siden af og derfor går fra injektionsrummet med store
buler og med frustration over ikke at have ramt rigtigt. Hos andre sygeplejersker – formentlig flertallet – er det helt centralt, at det er brugerne selv,
der fører sprøjten med heroin.
Det dilemma, som personalet står med her, handler om, at personalet besidder nogle tekniske kompetencer, der kan gøre heroinbehandlingen lettere og bedre (færre mislykkede injektioner), men som de ikke kan bruge
fuldt ud. Et andet dilemma, der kommer til syne her, er heroinens fortsatte
status som farlig. Godt nok har man ved hjælp af en medikaliseringsproces
forsøgt at redefinere heroin som medicin (se kapitel 3), men samtidig opfattes heroinen som så farlig, at personalet ikke foretager selve injektionen
og påfører patienten ’giften’. Dette er dilemmaer, som kan skabe en del
frustration hos brugere, der oplever grænsen som vilkårlig og forvirrende,
og fastholder brugeren i rollen som stiknarkoman frem for en egentlig
patient, der modtager behandling.

Hvad er behandling?
De ovenstående temaer peger hen på de mere grundlæggende spørgsmål:
Hvad er behandling? Hvad er formålet med behandling? Og dermed aktiveres det komplekse begreb omkring skadesreduktion også, da der ved
substitutionsbehandling oftest vil være tale om graduerede og sammensatte behandlingsmål snarere end stoffrihed.
I et perspektiv er det vel god behandling, at brugerne tilbringer en stor
del af deres dag med at sidde fredeligt i et hjørne af klinikken og nyde deres rus eller falde i søvn. De foretager sig hverken ting, der belaster deres
helbred eller kriminalitetsstatistikken ved dette fravær af aktivitet. En af
grundene til, at det kan være svært at se påvirkethed som en integreret del
i behandling, er, at man generelt er vant til, at stofmisbrugsbehandling
kræver en indsats. Forbedringerne kan ikke bare komme snigende ind på
brugerne – de skal være engagerede i det. Et personalemedlem sagde på
et tidspunkt til et møde: ”Ja, ja – det er fint nok, at de er her og har det godt, men
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de må også gerne gøre noget for at få det bedre”. Skal man stille spørgsmålet på
en provokerende måde, så kan man spørge, om behandling er noget, man
kan komme let til – noget som tilmed kan inkludere nydelse – eller skal det
helst koste blod, sved og tårer?
De ovenfor skitserede dilemmaer rejser også spørgsmålet om, hvor langt
man kan sammenligne substitutionsmedicin med andre slags medicinsk
behandling. For nogle stofbrugere og behandlere har det været en strategi
at forskubbe opfattelsen af stofbrug og stofmisbrugsbehandling over imod
en mere medicinsk forståelse frem for en mere psykosocial tilgang. Det
har givet mulighed for at tale om patientrettigheder, behandlingsgaranti
og medicin (frem for stof). Behandling med lægeordineret heroin kan
på mange måder ses som en meget tydelig repræsentant for denne medikaliserende tendens (se også kapitel 3 om indførslen af heroin). Ovenstående dilemmaer peger på, at selvom man kan tale om medikalisering
af stofmisbrugsbehandling i forbindelse med indførslen af heroinbehandling, så er der også grænser for, hvor langt denne forståelse giver mening
for personalet. Der er fortsat en ambivalens hos personalet om, hvor langt
man kan gå for at hjælpe brugerne med at gennemføre deres heroinbehandling. Heroin er ikke bare en medicin, som er ordineret, og som patienterne skal have. Heroin er fortsat også et stof, som er bærer af en lang
række betydninger, der ikke har så meget med behandling at gøre, og som
derfor er omfattet af mange regler og kontrolelementer.

Afrunding
En sidste udfordring, som også har optaget personalet i klinikkerne, har
været relationen mellem heroinen på den ene side og den sociale behandling på den anden side. Denne udfordring behandles i det følgende kapitel og er derfor ikke medtaget i ovenstående diskussion.
At arbejdet med heroinbehandling er dilemmafyldt, er formentlig ikke
overraskende – der er trods alt tale om et nyt præparat og et nyt setup for
denne substitutionsbehandling. Når man beskæftiger sig med en ny behandlingsform, der både har potentiale til at redde liv og til, at patienter
kan få en overdosis og i sidste ende dø, hvis man ikke udviser stor agtpågivenhed, er det ikke underligt, at der foregår diskussioner og refleksioner
om de praksisser, som man udfører.
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SOCIAL BEHANDLING OG HEROIN
Af Katrine Schepelern Johansen og Kirstine Birk

I forbindelse med beslutningen om at tilbyde misbrugsbehandling med lægeordineret heroin til en udvalgt gruppe af danske stofbrugere foretog Statens Institut for Folkesundhed på vegne af Sundhedsstyrelsen en litteraturgennemgang af de udenlandske undersøgelser på området (se også kapitel
2). Et af de spørgsmål, som gennemgangen ikke besvarer særligt klart, er:
Hvilken relation er der mellem heroinen (medicinen) og den sociale behandling? Litteraturgennemgangen viser, at stofbrugere i heroinbehandling får
det bedre end stofbrugere i metadonbehandling, men svarer ikke på, om det
skyldes heroinen i sig selv, den sociale behandling, som brugerne modtager,
når de møder op for at få deres heroin, eller om heroinbehandlingen er så
krævende, at brugerne ikke har mulighed for meget andet end at passe
behandlingen. I forbindelse med afrapporteringen af de hollandske og tyske
heroinforsøg antydes der et svar, idet der peges på, at ”den bedre effekt af
heroinbehandlingen ikke entydigt [kan] tilskrives heroinens farmakologiske
effekter” (Hansen & Grønbæk 2007: 35). Der er dog ingen steder blevet
kontrolleret for den sociale behandling – dvs. man har ikke haft grupper, hvor
man kun tilbød heroin uden social behandling.

Situationen i Danmark

12)
Dette kapitel har i næsten samme
version været bragt som artikel i
Tidsskriftet STOF nr. 18 i 2012. Artiklen er skrevet sammen med antropolog
Kirstine Birk, som har hjulpet med at
interviewe personale og brugere i klinikken i København.

I Sundhedsstyrelsens vejledning om behandlingen med lægeordineret
heroin er det et krav, at der i tilknytning til behandlingen med heroin også
tilbydes social misbrugsbehandling. I vejledningen henvises der til, at kommunerne har ansvaret for den sociale behandling med henvisning til servicelovens § 101. Det specificeres ikke yderligere, hvad indholdet i denne
behandling skal være (Sundhedsstyrelsen 2010). Serviceloven beskriver, at
kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Af botilbudsvejledningen fremgår det bl.a., at denne behandling skal være rettet
mod den nedsatte fysiske – og især psykiske – funktionsevne og de sociale
problemer, der måtte være sideløbende med misbruget, samt at behandlingen skal være individuelt tilrettelagt på baggrund af brugerens ønsker
og en faglig vurdering (Servicestyrelsen 2010). Dette gælder også for misbrugsbehandling generelt, og det er således ikke muligt at finde konkrete
danske anbefalinger af, hvordan den sociale behandling i forbindelse med
heroinbehandling skal udformes.
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Dette kapitel diskuterer nogle af de erfaringer, som man på nuværende
tidspunkt har gjort sig med relationen mellem social behandling og heroin, som den udspiller sig i praksis, og nogle af de dilemmaer, udfordringer
og muligheder, som behandlingspersonalet står med. Der er således ikke
tale om konkrete anbefalinger af, hvilke typer af social behandling der er
relevante i forhold til mennesker i heroinbehandling, men en empirisk
beskrivelse af relationen mellem social behandling og heroin. Nogle af
de temaer, der peges på i dette kapitel, er ikke unikke i forhold til heroinbehandlingen – det er temaer, som mere generelt handler om relationen
mellem social behandling og substitutionsbehandling – uanset om der behandles med metadon, buprenorphin eller heroin.

De internationale og nationale erfaringer
I de udenlandske forsøg har heroinbehandlingen været givet sammen
med social behandling. I det tyske forsøg, hvor den sociale behandling
er mest fyldestgørende beskrevet, var der tale om enten individuel case
management, der integrerede elementer af motivationsinterview, og hvor
man gennemførte samtale hver uge eller psyko-edukation og rådgivning
i gruppe bestående af 12 sessioner over tre måneder (også en gang om
ugen). I de britiske RIOTT-forsøg fik brugerne tildelt en nøglemedarbejder, der forestod ugentlige møder i de første tre måneder. Herefter blev
mødefrekvensen sat ned til hver 14. dag. Alle deltagere havde et månedligt
møde med en læge og havde herudover adgang til en psykolog, der kunne
give individuel kognitiv terapi. Deltagerne havde også adgang til andre
supplerende ydelser, f.eks. rådgivning og gruppebaserede programmer.
Deltagelse i disse supplerende ydelser var dog frivillig.
Selv om heroinbehandling nok kan hævdes også at have en direkte effekt
på det sociale område (ved f.eks. at begrænse behovet for penge til et illegalt heroinbrug), er der næppe heller tvivl om, at de fleste brugere kan
have behov for, at det sociale område adresseres af andet end heroinen.
Det er en generel erfaring i forbindelse med stofmisbrug, at en række
psykosociale problemer spiller sammen med stofmisbruget, ofte er med til
at fastholde brugerne i misbruget og i nogle tilfælde har været årsag til, at
misbruget oprindeligt er blevet etableret. Dette peger på et behov for også
at adressere det psykosociale område.
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Den sociale behandling i forbindelse med heroin
Det behandlingsmæssige setup, som man har brugt i de udenlandske undersøgelser, og som man har lagt sig tæt op af i den danske vejledning
om heroinbehandling (Sundhedsstyrelsen 2010), inkluderer som nævnt
social behandling sammen med heroinbehandlingen. Det er med andre
ord i kombination med social behandling, at man har fundet, at heroinbehandling kan være metadonbehandling overlegen. Et andet forhold,
der formentlig har spillet ind på myndighedernes udformning af tilbuddet, har været et behov for at tydeliggøre, at der er tale om heroinbehandling – ikke ’fri heroin’. En måde at tydeliggøre dette på har været
at stille krav om, at der også skulle foregå social behandling i forbindelse
med heroinbehandlingen.
Lokalt i de enkelte misbrugscentre, der i praksis står for implementeringen af heroinbehandlingen, har man i vid udstrækning valgt en model,
der kan betegnes med ordene: ’Heroinbehandling er kun et skift i
substitutionsmedicin’. Det vil sige, at man – med enkelte undtagelser –
har valgt at bruge det koncept for social behandling i forbindelse med
substitutionsbehandling, som man har udviklet i forbindelse med metadonbehandling. Det vil typisk sige tilknytning af en kontaktperson med
henblik på udredning og samtale og i nogle tilfælde egentlige terapeutiske
forløb, tilbud om forskellige aktiviteter og motion/sport, tilbud om mere
uformel kontakt i et væresteds- eller cafelignende tilbud. Disse tilbud er
i nogle af klinikkerne blevet suppleret med et gruppetilbud for brugere
i heroinbehandling, hvis indhold har været aktiviteter, stof-edukation og
problemløsning i forhold til konkrete problemer, som heroinbrugerne oplevede i deres hverdag. De fleste steder vil brugeren også have tilknyttet
en sundhedsfaglig kontaktperson, som fokuserer på helbredsorienterede
problemstillinger. Ifølge personalet kan der i det sundhedsfaglige arbejde
dog også ligge en del socialt arbejde – f.eks. relationsarbejde, afdækning af
andre problemer end rent sundhedsrelaterede, adfærdskorrigering m.m.
Et sted har man valgt, at det er det sundhedsfaglige personale, der primært
er ansvarlige for både den sundhedsmæssige og sociale behandling.
Kontaktpersonen vil ofte søge at kortlægge brugerens konkrete situation
for derigennem at afdække, hvilke konkrete problemer og behov brugeren har her og nu. Den sociale behandling har dermed ofte et meget
nutidigt perspektiv og handler sjældent om afdækning af bagvedliggende, psykologiske problemstillinger. Blandt personalet er der nogle, der
beskriver deres rolle som en, der afdækker og opklarer og søger at skubbe
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brugeren i den retning, som brugeren giver udtryk for at ville. En, som
hjælper brugeren med at navigere rundt i verden – som den ser ud set med
brugerens øjne.

Forskelle i behovet for social behandling
Ser man på gruppen af brugere, der er blevet indskrevet i heroinbehandling det første halvandet års tid, kan man for at skabe et overblik groft opdele dem i tre grupper i forhold til deres behov for yderligere behandling
ud over heroinen (der vil selvfølgelig være en del brugere, som ikke passer
ind i en sådan opdeling, brugere der har karakteristika fra flere eller alle
tre grupper, samt brugere der flytter sig mellem de forskellige grupper).
• En gruppe er dem, som inden heroinbehandlingen har levet et
relativt stabilt liv med deres misbrug, og hvor heroinbehandlingen
primært fungerer som substitution af et illegalt heroinbrug med et
legalt. Disse brugere, der typisk vil være ældre, har ofte en hverdagsrytme og/eller forskellige aktiviteter i deres liv. Man kan beskrive
dem således, at de i det store hele har valgt at være tilfredse med
det liv, der er blevet deres, og hvor heroinbehandlingen betyder,
at de nu slipper for kriminalitet til at finansiere deres misbrug.
For dem er der ikke umiddelbart ønsker eller planer om at trappe
ud af deres heroinmisbrug. Disse brugere vil ofte – på grund af
deres alder og mange år i misbrug – have en del helbredsmæssige
problemer, som de kan have behov for hjælp til. En del af
brugerne oplever også en vis ensomhed, men sjældent i en grad
de har ønsker om hjælp til at løse.
• En anden (mindre) gruppe ser heroinen som en mulighed for at
trappe ud af deres afhængighed. De har ofte planer om at få eller
at genoptage et arbejde. Disse brugere har ofte et ønske om en
(gen)etablering af noget, der ligner en normal hverdag med
normale aktiviteter såsom arbejde, uddannelse, aktivering,
revalidering. De kan dog opleve, at heroinbehandlingen med
dens krav om to gange dagligt fremmøde stiller sig hindrende i
vejen for dette. Disse brugere efterlyser hjælp til at etablere
kontakt med et arbejdsmarked, hvor de samtidig kan passe
deres behandling. De vil også ofte efterlyse hjælp eller støtte til
den konkrete nedtrapning.
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• En tredje gruppe er dem, hvor stofmisbruget og påvirkethed er
deres primære mål og fokus. Disse brugere oplever et behov for
at være påvirkede. Hos denne gruppe kan der godt være drømme
om et andet liv, men disse drømme har i høj grad karakter af
utopi og bliver løbende tilsidesat af behovet for at blive påvirket.
En del af disse brugere vil, ud over heroinmisbruget, også have
et misbrug af andre stoffer, f.eks. kokain, benzodiazepiner og
hash. Disse brugere efterlyser typisk mere hjælp for at slippe ud
af deres misbrug, og mange vil gerne i døgnbehandling med
henblik herpå. En del har betydelige sociale problemer i
forhold til bolig, økonomi, familie m.m.
Denne gennemgang tegner et billede af en differentieret brugergruppe,
hvor behovet for social behandling vil være ret forskelligt fra gruppe til
gruppe. Der er derfor behov for, at de forskellige heroinklinikker finder
frem til en model, hvor der er plads til en sådan nødvendig bredde, der
tager højde for disse forskelligheder.

Muligheder for social behandling –
personalets perspektiver
Det meste personale, der er tilknyttet heroinbehandlingen i Danmark, har
erfaringer fra andre misbrugsbehandlingsinstitutioner. Personalet på de
fire klinikker i Hvidovre, Odense, Esbjerg og Århus har tilmed fortsat også
kontakt til en del brugere, der er i metadonbehandling. Personalet har
derfor betydelige muligheder for at lave en sammenligning mellem brugere i metadonbehandling og brugere i heroinbehandling.
Det, personalet fremhæver som den centrale forskel mellem brugere i heroinbehandling og brugere i metadonbehandling, er, at heroinbrugerne
opholder sig meget længere og meget oftere på behandlingsinstitutionerne, end brugere i metadonbehandling typisk gør, selv om der selvfølgelig er forskel på de forskellige klinikker. Deres fremmøde er som regel
også mere stabilt. Det betyder, at det er nemmere for personalet at få talt
med disse brugere, få lavet aftaler med dem og minde dem om aftaler. Personalet har også større mulighed for at få talt med brugerne på dage, hvor
det passer brugerne, og hvor brugerne har lyst til det – der er simpelthen
et større antal dage at vælge imellem. Personalet fortæller desuden, at tempoet i behandlingen bliver hurtigere, fordi brugerne kommer hver dag. Så
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behøver man ikke vente en uge med at give en besked eller informere om
en beslutning – det kan gøres næsten med det samme.
Nogle af de ansatte fortæller også, at de oplever brugere i heroinbehandling som mere nærværende og mindre påvirkede end metadonbrugerne
– hvis man ser bort fra de første 15-20 minutter efter injektionen. Et personalemedlem beskriver dem således: ”De er mere klare i hovederne, end vi normalt ser metadonbrugerne”. En del af forklaringen herpå er ifølge personalet,
at brugerne har mindre behov for sidemisbrug, når de har mulighed for at
indtage deres foretrukne stof – heroin.
Personalet beskriver, at brugerne de første to til tre måneder ofte har brug
for til at vænne sig til den nye behandling med heroin, til at få justeret
dosis og vænne sig til det daglige fremmøde, også i weekenderne. Efter
denne tilvænningsfase begynder en brugere dog at udtrykke, at de har
brug for eller plads til noget andet i deres liv. Dette andet vil – som beskrevet ovenfor – være forskelligt fra bruger til bruger, men kan f.eks. handle
om arbejde eller samtaler hos psykolog.
Indimellem kan man opleve, at skellet mellem på den ene side heroin og
på den anden side den sociale behandling også kommer til udtryk som
et skel mellem forskellige personalegrupper. At sundhedspersonalet er
dem, der tager sig af heroinen (og evt. helbredsmæssige problemer), og
at det sociale personale (primært pædagoger og socialrådgivere) tager sig
af den sociale behandling. Dette kan på den ene side give god mening, da
de forskellige faggrupper har forskellige kompetencer. Men det risikerer
også at give et skel i den helhedsorienterede behandling, som det meste
personale hævder, er det optimale. Når behandlingen bliver delt op, risikerer man også, at der kommer til at opstå en prioritering mellem de to:
En diskussion om, hvilken behandling der er den vigtigste. I praksis er det
en diskussion, som den medicinske behandling ofte vinder, fordi den skal
brugerne have for ikke at blive syge af abstinenssymptomer. En prioritering – som vi skal se nedenfor – brugerne i øvrigt selv er helt enige i.
Der er generel enighed blandt personalet om, at heroinbehandlingen
markerer en mulighed, der skal gribes, men som nogle gange kan være
svær at gribe, fordi det personale, der skal løfte den sociale behandling,
ikke har fået ekstra tid og ressourcer. Så spørgsmålet bliver, om der bare
er tale om et skift i substitutionsbehandling? Når man oplever, at brugerne
forandrer sig markant med heroinbehandlingen, rejser det spørgsmålet,
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om den sociale behandling på tilsvarende vis burde ændre om ikke indhold – så måske intensitet.

Brugernes perspektiver på den
sociale behandling
Når brugerne starter i heroinbehandlingen, er der ingen tvivl om, at deres
primære fokus og interesse er heroinen – og ikke de andre tilbud man har
på behandlingsinstitutionerne. For en del brugeres vedkommende vil de
da også kende til – og have gode og dårlige erfaringer med – disse tilbud i
forvejen, hvorfor de ikke på samme måde har nyhedens interesse. Tværtimod kan tilbuddene i brugernes optik ofte være forbundet med oplevelsen af mislykket stofmisbrugsbehandling.
I interview med brugerne omkring den behandling, der ikke lige er heroin, giver mange af dem dog udtryk for, at de også er glade for andre ting.
For den kontakt med personalet, som de oplever at have fået, for hjælp til
løsning af konkrete problemer, for mad og en snak engang imellem. De
vender dog stort set allesammen tilbage til heroinen som den primære
forudsætning for, at disse ting kunne etableres, og for at de har haft tid til
at deltage i det.
Nogle brugere er dog kede af de krav til fremmøde, der er i forbindelse
med heroinbehandlingen. De har et ønske om at komme i gang med et
egentligt arbejde, men det er rigtig vanskeligt for dem at forene et arbejde med kravet om to gange dagligt fremmøde i heroinklinikkerne. Den
struktur og stabilisering, som den internationale litteratur peger på som
den formentlig primære årsag til heroinbehandlingens effekt, bliver altså
af de fleste brugere set som besværlig og i vejen for muligheden for at
realisere deres behandlingsmål om et liv udenfor klinikken – ikke som en
del af heroinbehandlingen. Andre giver dog udtryk for, at den struktur
på hverdagen, som de to injektioner giver, også gør det nemmere f.eks. at
passe et arbejde.
Nogle brugere giver udtryk for, at de bruger så rigelig tid på selve heroinbehandlingen, at der altså også må være grænser for, hvor meget yderligere af deres tid behandlingssystemet kan lægge beslag på: ”Vi er her jo i
forvejen fire timer om dagen – hvis vi så også skal være med i en gruppe, så er der jo
slet ikke noget tilbage”. Andre har mange års oplevelser med et behandlingssystem, der nok giver udtryk for gerne at ville hjælpe, men som i realiteten
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har snævre grænser for, hvilke muligheder der er for hjælp: ”Jeg har brug
for et rigtigt arbejde, hvor jeg kan tjene nogle ordentlige penge og komme af med
min gæld – ikke perlearbejde på et værksted”, sagde en bruger i et interview. Et
andet sted havde man spurgt brugerne, hvad de gerne ville foretage sig i
tiden mellem injektionerne, og en bruger sagde: ”Hver gang vi kommer med
et forslag, får vi at vide, at det er der ikke tid eller råd til – hvorfor skulle det være
anderledes denne gang?”.
Som nævnt i forrige kapitel har klinikken i København været i den situation, at deres tilbud om social behandling har ændret sig noget i løbet af
den tid, som klinikken har været i gang. I den første periode, hvor der var
få brugere i forhold til det ansatte personale, oplevede brugerne, at personalet havde rigtig god tid. Dette gælder særligt det socialfaglige personale.
Personalet havde tid til ture ud af huset, til at være med til sport – enten på
klinikken eller i nærliggende faciliteter, til at have værkstedet i klinikken
åben, til hyppigere samtaler m.m. Efterhånden som der kom flere brugere, og personaleressourcerne blev omfordelt for at kunne ansætte flere
sygeplejersker til at tage sig af de stadig flere brugere, der skulle igennem
medicinudleveringen og injektionsrummet, begyndte en del af de brugere, der havde oplevet andre forhold, at brokke sig over den manglede tid,
de manglende aktiviteter og – oplevede de – det manglende engagement.
Mange af disse brugere, som ikke i starten tillagde den sociale behandling
den store betydning i forhold til heroinen, oplevede nu, at de manglede
den, og at den samlede behandlingsindsats blev dårligere uden den.
Nogle brugere har haft meget store forhåbninger i forbindelse med heroinbehandlingen. De har hængt deres ønske om stoffrihed eller et bedre
liv op på behandlingen med heroin. Nogle kan beskrive, at de har gået
og ventet i rigtig mange år på, at denne behandling blev en mulighed.
En del af disse brugere oplever stor skuffelse over, at heroinbehandlingen
ikke kan indfri deres forventninger. De får det nok bedre og skal ikke
være bekymrede for, hvorfra deres næste fix skal komme, men heroinbehandlingen ændrer ikke nødvendigvis de grundlæggende præmisser og
problemer i deres liv. For nogle brugere bliver den bristede forhåbning til
heroin på recept endnu en skuffelse i en lang række og en bekræftelse på,
at behandlingssystemet ikke kan hjælpe dem. For andre betyder erfaringen dog også en åbning i forhold til, at der nok skal andre ting til end bare
adgang til heroin. En bruger siger: ”Endelig har jeg prøvet at få nok – og fundet
ud af, at mere heroin nok ikke er løsningen for mig”.
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Afrunding
I SFI’s store undersøgelse af den sociale behandling i forbindelse med
substitutionsbehandling, der udkom i 2009, er et af de markante fund,
at brugere i metadonbehandling efterlyser mere – og til en vis grad anden – behandling end den, som de modtager (Benjaminsen et al. 2010).
Forskerne bag undersøgelsen peger på, at substitutionsbehandling har en
tendens til at fokusere på substitutionsmedicinen og nedtone eller ligefrem undlade anden behandling. Man kan sige, at den risiko potentielt
også er til stede ved heroinbehandlingen, fordi selve substitutionsbehandlingen er så krævende, og fordi det er i forhold til heroinen, at interessen
i vid udstrækning har samlet sig – både fra myndighedernes, brugernes,
behandlernes og offentlighedens side.
På den anden side er der også andre mekanismer i heroinbehandlingen,
der trækker den anden vej: Brugernes massive tilstedeværelse i behandlingsinstitutionerne, samt muligvis at de er mindre skæve eller påvirkede,
end brugere i metadonbehandling er. Heroinbehandling betyder dermed
en mulighed for social behandling, som for nogle brugere vil være central
i forhold til de massive problemer, som de oplever i deres hverdag.
Et andet problem for den sociale behandling i forhold til heroinen er, at
den langt hen ad vejen er blevet opfattet som sekundær i forhold til heroinen – dette gælder både planlæggere, personale og brugere. Og videre,
at den sociale behandling derfor ikke er særligt præcist defineret. Dermed
bliver den ofte bare til det, som ikke er heroin.
Et kritisk perspektiv, der afslutningsvis skal nævnes, er, at heroinbehandlingen og de potentialer, som den formentlig har medført, er introduceret
i det danske misbrugsbehandlingssystem på et tidspunkt, hvor systemet er
under økonomisk pres. At tilbyde en mere intensiv, målrettet og tilpasset
social behandling til brugerne i heroinbehandling kan være svært i en tid,
hvor man flere steder oplever besparelser på den kommunale misbrugsbehandling. Men måske er det det, der skal til, hvis heroinbehandlingens
potentialer for alvor skal kunne indløses.
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Af Birgitte Schepelern Johansen og Katrine Schepelern Johansen

Et af interesseområderne i dette projekt er som tidligere nævnt hverdagsliv
og behandlingskultur på heroinklinikkerne. Dette hverdagsliv foregår inden
for de fysiske rammer, som blev skabt i forbindelse med etableringen af heroinklinikkerne. Den fysiske indretning af klinikkerne er beskrevet i et tidligere
kapitel. I dette kapitel vil vi underkaste disse fysiske rammer en nærmere
analyse.

I den daglige interaktion har man en tendens til at opfatte fysiske rammer
som kontekst og som givne. En række forskere har dog peget på, at de fysiske rammer spiller en langt mere direkte og aktiv rolle i forhold til sociale
praksisser (se f.eks. Foucault 1977; Certau 1984; Lefebvre 1991), herunder
også behandling. For at forstå, hvordan hverdagen former sig på heroinklinikkerne, må man også have en forståelse for den betydning, som de
fysiske rammer bærer på. Dette kapitel baserer sig i vid udstrækning på observation af væren og handlen i rummet. Det er således primært vores syn
på og fortolkning af rummet, der præsenteres, og i mindre grad brugernes
og personalets. Man kan sige, at det her er rummene, der er informanten,
mens teksten præsenterer vores analyse af disse rum.

13)
Argumentet i dette kapitel er udviklet i
tæt samarbejde med minoritetsforsker,
ph.d. Birgitte Schepelern Johansen.
Argumentet er i en mere udfoldet form
præsenteret i artiklen: ’At tæmme
nydelsen – en analyse af den rumlige
indretning af en dansk heroinklinik’
i Tidsskrift for Forskning i Sygdom
og Samfund (Johansen & Johansen
2013).

Argumentet i dette kapitel er bygget op som en gennemgang og analyse
af heroinklinikken i København. Den type af analyse, der udfoldes i dette
kapitel, kræver en detaljeret beskrivelse af de fysiske rammer, og det vil
blive for omfattende at inkludere mere end én klinik. Klinikken i København er valgt som fokus i dette kapitel, fordi den er etableret alene med
heroinbehandling som formål – de øvrige fire klinikker har skullet passes
ind sammen med allerede eksisterende metadonklinikker. En anden begrundelse for valget er, at heroinklinikken i København i sin æstetik og
indretning er mere eksplicit i sit udtryk end de øvrige klinikker, hvilket har
gjort det lettere for os at stille skarpt på de centrale pointer. Det gælder
f.eks. dens brug af farver og dens placering af injektionspladserne i en
halvcirkel rundt om en central skranke. Det betyder ikke, at analysen ikke
gør sig gældende for de øvrige klinikker, og vi vil i de afsluttende afsnit i
dette kapitel vende tilbage til de øvrige klinikker og også udstrække analysen til dem.
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En rundvisning i klinikken i København14
Klinikken i København er placeret på 2. sal i en ældre industribygning.
Det første, der møder en, når man har taget elevatoren op til klinikken, er
cafeen. Cafeen er et lyst lokale med vinduer langs to af siderne. Rummet er
indrettet med en række borde og stole – nogle gange står de sammen som
et langt bord i midten af lokalet, andre gange står de i mindre, firkantede
grupper. I den ene ende er der et rundt bord med fire computere. Der er
billeder på væggen og et stort, flot akvarium. Langs den ene væg står en
række lave borde med skuffer, hvor der er porcelæn, bestik m.m. På et af
disse borde står en stor kaffemaskine, og der lugter af kaffe i det meste af
rummet. I forlængelse af cafeen er der til den ene side en terrasse, hvor
man må ryge. Når vejret er til det, står døren tit åben ind til cafeen, og lugten af røg blander sig med lugten af kaffe. En del af terrassen er overdækket, så man også kan ryge, når det regner. Om formiddagen bliver der ofte
spist morgenmad ved bordene, læst i avis og småsnakket.
Fra dette område leder en gang hen til injektionsfaciliteterne, der er placeret i midten af klinikken. På den ene side af injektionsrummet finder vi
et område, hvor brugerne kan vente på at komme ind i injektionsrummet
og også kan sidde og slappe af, efter de har taget deres injektion. Til dette
formål er der her placeret en stor sofa. På den anden side af injektionsrummet finder vi personalekontorer, mødelokaler, personaleindgang og
-toilet med mere. Fra venteområdet kommer brugerne ind i det lille udleveringsrum, og døren lukkes efter hver bruger, således at der aldrig er
mere end én bruger i udleveringsrummet af gangen. I udleveringsrummet
er der en skranke, og bag denne står en sygeplejerske. Når en bruger kommer ind i udleveringsrummet, vil sygeplejersken kontrollere brugerens
heroindosis i computeren og derefter trække heroinen op i en sprøjte.
Hvis sygeplejersken kan huske, hvilken størrelse kanyle brugeren foretrækker, vil vedkommende sætte denne på sprøjten – ellers vil brugeren selv
tage sin foretrukne kanyle fra en række papæsker på skranken. Mens sygeplejersken gør sprøjten klar, tager brugeren vat, små sterile spritservietter
til at desinficere injektionsstedet, plaster og måske en ekstra kanyle. Alt
dette – sammen med sprøjten med heroin – tager brugeren med sig ind i
injektionsrummet gennem den næste dør.
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14)
Artiklen baserer sig primært på observationer gjort det første år af driften
(fra foråret 2010 til foråret 2011).
Der er efterfølgende sket mindre
ændringer af praksis – f.eks. er der
ikke længere mulighed for at bruge de
mobile skærme i injektionsrummet,
som det er beskrevet nedenfor. Det er
dog vores vurdering, at disse ændringer ikke ændrer grundlæggende ved
den logik, der er indlejret i rummene.

PLANTEGNING

Injektionsrum

Koksesofa/
Observationsområde

Skranker
Cafe
Personalerum

Injektionsrummet er cirka 6 x 10 meter. Langs tre af de fire vægge er placeret ét langt bord, som er delt op i 12 båse ved hjælp af små skillevægge.
Disse vægge forhindrer, at brugerne kan se ind til pladsen ved siden af,
men ellers er båsene åbne. Hver bås har en stol placeret foran bordet og
en lampe på bordet. I hver anden bås er der placeret et lille spejl på bordet
til de brugere, der ikke direkte kan se det sted, hvor de injicerer (f.eks. i
balden eller på bagsiden af armen). I rummet er der desuden to mobile
skærme, som brugerne kan benytte, hvis de ønsker at afskærme injektionsbåsen lidt mere (f.eks. hvis de injicerer i deres lyske og derfor bliver nødt
til at tage bukserne af). På hvert bord står der en lille, skriggul spand til
risikoaffald, det vil her sige sprøjter, kanyler, vat med blod med mere, og
tilsvarende større spande er placeret rundt omkring i rummet. Ved den
fjerde væg finder vi endnu en skranke og tre håndvaske. Fra skranken kan
alle injektionsbåsene overvåges. De sygeplejersker, hvis opgave det er at
overvåge injektionerne, vil normalt sidde på en stol i nærheden af skranken, men en del af tiden vil de dog gå rundt i rummet, tjekke om brugerne
er ok og rydde evt. efterladenskaber op.
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Når brugerne kommer ind i injektionsrummet, går de hen og lægger deres
sprøjte og øvrige remedier på bordet i en bås, som regel den samme bås
hver gang. Derefter går de hen til en af vaskene og vasker deres hænder.
Nogle bruger også den desinfektionsvæske, der er placeret ved vaskene.
Derefter går de tilbage til deres bås. Nogle tager den mobile skærm og
placerer den bag ved deres stol. Derefter sætter de sig ned og desinficerer
det sted, hvor de planlægger at injicere. Har de brug for en staseslange,
kan den afhentes ved skranken. Efter at have desinficeret injektionsstedet
tager brugerne sprøjten, stikker kanylen gennem huden ind i enten en
vene eller en muskel, tjekker om de har ramt rigtigt og trykker sprøjtens
stempel i bund. Efter dette fjernes kanylen og sprøjten, og der sættes et
lille stykke vat fast over injektionsstedet med et stykke plaster. Når de har
injiceret, sidder de fleste brugere stille et øjeblik eller to, men ellers er det
ikke tilladt at blive siddende i injektionsrummet. Efter injektionen skal der
ryddes op; sprøjte, nåle, vat og spritservietter skal smides ud, og der skal
vaskes hænder igen. Brugere, som er blevet meget påvirkede af heroinen,
skal sidde i sofaen i venteområdet uden for injektionsrummet, hvor en
sygeplejerske holder øje med dem, men ellers går de fleste brugere direkte
ned til cafeen efter injektionen.
På denne tur – fra cafeen, gennem venteområdet uden for injektionsrummet, gennem udleveringsrummet, ind i injektionsrummet og tilbage til
cafeen igen – kommer man igennem en række forskellige rumlige arrangementer, der hver især iscenesætter en bestemt atmosfære, og som understøtter bestemte forståelser af de objekter og personer, der er i rummene,
og af de (be)handlinger der foregår. I det følgende vil vi se nærmere på
disse forståelser, som udtrykker, hvad vi kunne kalde de formelle eller officielle normer, ikke kun for heroinbehandlingen som den udspiller sig
i klinikkens rum, men også for det normale eller gode liv, som brugerne
gerne skulle bevæge sig hen mod ved hjælp af heroinbehandlingen. Vi vil
diskutere de ambivalenser, der ligger heri, og vise hvordan brugerne forholder sig til disse forståelser – og ikke sjældent forsøger at udfordre dem.

Disciplinære rum
At der er en sammenhæng mellem rumlige indretninger og magt har
længe været en forståelse i antropologiske og humanistiske studier af
menneskelig gøren og væren. Det fysiske miljø påvirker den måde, vi
handler på – nogle gange på en meget bestemmende måde. Det understøtter særlige følelser og erfaringer, det tildeler roller og identiteter, og
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nogle gange sætter det meget konkrete restriktioner på vores muligheder
for at handle frit.
Noget af det første, man som besøgende i klinikken bemærker, er det skift
i atmosfære, der finder sted, når man bevæger sig fra cafeen gennem gangen ned til injektionsrummet. Hvor cafeen er hyggelig og farverig med
borde, blomster og billeder på væggen, computere og et køkken, hvorfra
brugerne kan få udleveret mad, forsvinder denne hjemlige stemning, når
man bevæger sig hen i mod injektionsrummet. Først passerer man gennem en korridor med døre indtil mindre kontorer og undersøgelsesrum
til begge sider, hvor der kun er plads til gennemgang. Dette er ikke et sted,
man stopper op – det er et sted, man kommer, hvis man har et ærinde. Så
skifter scenen igen, når man går gennem udleveringsrummet – der fungerer som en sluse – og videre ind i injektionsrummet. Og det er her, vi vil
starte vores analyse.
Den umiddelbare fornemmelse, injektionsrummet giver, er, at det er et
rum beregnet på medicinsk behandling. Indretningen er klinisk med rene
overflader, og lugten af desinfektionsmiddel er markant. Der er ingen
billeder eller malerier, bortset fra en plakat der viser det menneskelige
vene-system i klare røde farver. Ellers er farveholdningen hvid og mintgrøn (samme farve som operationstøj). I det ene hjørne står et ’akut-leje’
– dvs. en hospitalsseng, der kan bruges i tilfælde af overdosis og allergiske
reaktioner, sammen med et iltapparat og andre remedier til genoplivning.
Denne indretning sender et meget tydeligt signal om, at vi her befinder
os et sted, hvor formålet ikke er at tage stoffer og have det fedt, men
at modtage medicin på en ren og sikker måde, samt minde om stoffets
potentielle farlighed.
Injektionsrummet er dog ikke kun et rum for behandling – det er også et
rum for kontrol og overvågning. Noget af det første, man som humanistisk
skolet iagttager kommer til at tænke på, når man træder ind i injektionsrummet, er et foucaultsk panoptikon (Foucault 1977). I sit nu klassiske arbejde om det moderne fængsels oprindelse tager Foucault udgangspunkt
i filosoffen Jeremy Benthams beskrivelse af det ideelle fængsel: Det panoptiske. I det panoptiske fængsel er alle celler placeret sådan, at en vagt
fra en central position kan overvåge alle de indsatte til enhver given tid.
Denne observation finder sted gennem et smalt vindue, der er placeret på
en sådan måde, at den indsatte ikke kan se, hvorvidt han bliver overvåget
eller ej. Men den konstante tilstedeværelse af denne mulighed for overvågning tvinger den indsatte til at opføre sig, som om han er overvåget
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hele tiden. Foucault bruger den panoptiske konstruktion (der dog aldrig
blev virkeliggjort i Benthams variant) som et udgangspunkt for at beskrive
fremkomsten af en ny slags magt, nemlig disciplinering. Denne form for
magt sigter på menneskets internalisering af de styrende normer bl.a. ved
hjælp af detaljerede kropslige instruktioner, en stram organisering af tid
og en opdeling af rum i små, separate og dermed overskuelige enheder.
Hvis vi vender tilbage til heroinklinikken med dette perspektiv for øje,
så kan vi se, at injektionsrummet fremviser flere af det panoptiske rums
karakteristika. De små, klart afgrænsede injektionsbåse er placeret i en
halvcirkel rundt om skranken, og de er alle åbne for observation fra en
sygeplejerske, der sidder ved skranken. Sidder brugeren foran bordet, vil
vedkommende have ryggen til skranken og er dermed hverken i stand til
at se, hvad sygeplejersken eller brugerne i de øvrige båse foretager sig.
Der er også en hel række af kropslige procedurer, som brugeren helst skal
følge nøje: Afvaskning af hænder, desinfektion, at gå direkte hen til båsen
og foretage sin injektion stille uden at tale med andre brugere i rummet,
og endelig at forlade rummet igen lige efter injektionen.
Alle disse krav og procedurer indrammer selve øjeblikket, hvor brugeren
foretager injektionen på en sådan måde, at injektionen iscenesættes som
noget radikalt anderledes, end det brugerne plejede at gøre. Brugerne
kan nemlig ikke være flere sammen i en bås og foretage injektionen sammen eller for hinanden, de kan ikke selv bestemme, hvor på kroppen de
ønsker at foretage injektionen, de kan ikke ryge, mens eller lige efter de
injicerer, og de må ikke sidde og nyde rusen efter injektionen mere end
et kort øjeblik. Det er et krav, at brugerne underordner sig disse regler,
hvis de skal kunne indskrives og forblive indskrevet i heroinbehandling – i
personalets sprog skal de kunne ’samarbejde om injektionen’.
Disse restriktioner har alle den effekt, at de begrænser den nydelse, der
for brugerne er forbundet med at tage heroinen. Og netop denne disciplinering af nydelsen peger på det grundlæggende paradoksale i situationen, nemlig at man på den ene side giver heroinen og på den anden
side prøver at begrænse et af de mest centrale incitamenter for at tage
den. Dette forsøg på at minimere nydelsen af heroinen er en af de vigtigste komponenter i personalets og i bredere perspektiv de planlæggende
bureaukraters forsøg på at konstituere heroinen som medicinsk behandling i stedet for et forbudt narkotikum.
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Distinktionen mellem medicin og stof og mellem behandling og nydelse
er ikke på nogen måde ny i misbrugsbehandlingen. Antropologen Philip
Bourgois (2000) har overbevisende argumenteret for, at de samme distinktioner gjorde sig gældende i forbindelse med introduktionen af metadonbehandling. Metadonbehandling kan ifølge Bourgois ses som “statens
forsøg på at indarbejde moralsk disciplin i hjerte, bevidsthed og krop på
de afvigere, der afviser ædruelighed og økonomisk produktivitet” (op.cit:
167, vores oversættelse), og denne disciplinering bygger netop på adskillelsen mellem metadon og heroin, medicin og stof/narko, lovlig og ulovlig
og endelig mellem produktivitet og nydelse, hvor nydelsen bliver udtryk
for et moralsk forfald (se også Bourgois & Schonberg 2009; Bjerg 2008).
Formålet med metadonbehandlingen er således at understøtte brugerens
mulighed for at passe et job og i det hele taget leve et normalt liv uden
kriminalitet, fordi metadonen fjerner incitamentet til at tage heroin ved at
blokere for rusen (Bourgois 2000: 168).
Med introduktionen af heroin som behandling er den primære distinktion i denne behandlingslogik, nemlig den mellem de to præparater metadon og heroin, forsvundet, fordi heroinen ikke længere kun er et illegalt
stof, der huserer udenfor klinikken – på gaden, men nu også befinder
sig indenfor. Dette er en tydelig udfordring af hele distinktionskomplekset, fordi det åbner op for muligheden (eller risikoen) for en anderledes
fortolkning af den substans, behandlingen baserer sig på, nemlig som et
stof, man tager for at nyde det. Hermed ville klinikkerne og personalet
bliver ’kommunale pushere’, som en bruger formulerede det – med et
glimt i øjet. Så selvom en del af formålet med heroinbehandlingen er
at imødekomme brugerne i forhold til deres foretrukne stof (Houborg
2012), kan denne imødekommenhed ikke gå hele vejen. For at undgå et sådan sammenfald eller sammenbrud opretholdes grænserne mellem de to
domæner (medicin – stof, behandling – misbrug, produktivitet – nydelse)
i vid udstrækning, men nu skal grænsen sanktioneres og opretholdes midt
i klinikken i stedet for ved klinikkens døre. Derfor er der fortsat – hvis ikke
endnu stærkere – brug for at kontrollere nydelsen, fordi nydelse er med
til at definere, hvad der er misbrug, og hvad der er behandling. Men nu
må denne kontrol foregå gennem kropslig disciplinering i stedet for ved
hjælp af substitutionsmedicin.
Heroinbehandling er dog ikke så entydigt et eksempel på medikalisering
(Rose 2007; Conrad 2005), som man umiddelbart kunne få fornemmelsen
af, for brugerne bliver netop ikke underkastet en normal medicinsk behandling. Havde dette været tilfældet, ville sygeplejersken have ført nålen i
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injektionsrummet. Og brugerne kunne have fået deres medicin med hjem.
Men sådan er det netop ikke – heroinen skal blive i injektionsrummet, og
brugerne skal fortage injektionen selv. De får dermed overdraget ‘noget’
til eget brug, men dette ‘noget’ er ikke ‘hvad som helst’: Det er et farligt
og i alle andre situationer forbudt stof. Og når de har fået overgivet stoffet, udfører de præcis den handling, som misbrugsbehandling ellers har til
formål at forhindre: Injektionen. Brugerne er dermed ikke patienter i en
almindelig forståelse – de foretager også en handling, som i enhver anden
sammenhæng ville være kriminel. Dette, mener vi, er årsagen til, at kontrollen i injektionsrummet er så intens: Det er overrækkelsen af heroinen,
der markerer personalets (og dermed i sidste ende statens) potentielle tab
af kontrol over denne substans. Det konstante nærvær, hvor implicit det
end må være, af kriminalitet og umoral gør det vanskeligt for den medicinske diskurs at sikre den afgørende klarhed, som ville have gjort heroinbehandlingen helt entydig for personalet.

Et autentisk rum
Hvor udleverings- og injektionsrummet kan forstås som disciplinære rum
i foucaultsk forstand, har afslapningsfaciliteterne og ikke mindst cafeen
umiddelbart en anden karakter. Som allerede nævnt er rummet hyggeligere, lyset er varmere, og møbleringen opfordrer én til at sætte sig ned og – i
modsætning til injektionsrummet – blive siddende. I cafeen er der borde
med stole omkring, der inviterer til socialt samvær, der er computere, og
i afslapningsområdet er der en stor sofa og et fjernsyn. Og der er ingen
lugt af desinfektionsmiddel, men af kaffe og cigaretter. Rummet minder
på nogle måder mere om en almindelig cafe end om et klinisk behandlingsrum. Fornemmelsen af kontrol og sikkerhed – og dermed også en
lurende bekymring – der gennemsyrer injektionsrummet er her løsnet,
og denne afslappethed giver plads til, hvad vi i manglen af et bedre ord
vil kalde ’det virkelige’ eller ’normale’ liv. Hermed mener vi, at cafeen
repræsenterer et forsøg på at skabe et de-institutionaliseret rum markeret
med brugen af en særlig æstetik. Der er tale om rumlige arrangementer,
som søger at efterligne det almindelige liv udenfor institutionerne (f.eks.
det private, personlige eller intime) med henblik på at skabe en afslappet
familiær, autentisk og sikker atmosfære (Højlund 2009; se også Winther
2006). Denne form for æstetik sigter mod at nedtone den potentielle adskillelse og fremmedgørelse, som institutioner ofte indebærer, ved at skabe
sammenhæng mellem ude og inde.
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Cafeen og dens indretning er dog også en integreret del af klinikkens behandlingsplan. Formålet er, at cafeen skal være andet og mere end et venteværelse; det er et sted for social behandling, hvor brugerne f.eks. kan
få hjælp til at læse post fra offentlige myndigheder, kontakte deres kommunale socialrådgiver eller deres praktiserende læge. Cafeen er dog også
tænkt som en ramme for miljøterapi (Bechgaard 1992). Dette betyder, at
det er planlagt, at cafeen skal ligne et normalt socialt rum, hvor brugerne
kan opøve færdigheder som f.eks. at være høflige og hjælpsomme, sidde
ordentligt på en stol eller gennemføre en almindelig konversation uden
at tale om stoffer. Personalet vil derfor indlede samtaler om hverdagsting
med brugerne, og de vil afbryde samtaler, der har et element af at ’tør-fixe’
– dvs. samtaler, hvor brugerne taler indgående om stoffer og rus. Brugere,
der er meget påvirkede, bliver også bedt om at gå ned og lægge sig i sofaen
i afslapningsområdet.
På denne måde kan cafeen ses som et rum, der illuderer et liv uden den
heroin, som brugerne lige har indtaget. Cafeen og injektionsrummet er
dermed begge dele af den overordnede behandlingsideologi, der sigter
mod at afkoble heroinen fra brugerne sociale liv ved at isolere heroinens
plads til det hurtige fix i båsen i injektionsrummet – en afkobling, der
ideelt set burde skabe plads til forbedringer i brugernes generelle livssituation. Denne afkobling eller adskillelse (heroin fra det sociale liv, nydelse
fra heroin) bliver dog løbende udfordret af brugerne, og det samme
gælder idealet om at begrænse heroinens indflydelse på brugernes øvrige
liv. Denne udfordring ses tydeligst i brugernes måde at bruge klinikkens
rum på, den ses i deres anderledes fortolkninger af, hvad heroin er for
noget, og sidst men ikke mindst ses den i det interne hierarki og prioritering mellem den sociale og medicinske dimension af behandlingen. Dette
uddyber vi i det følgende.

Udfordrede rum
Brugerne er nemlig ikke altid passive i forhold til rummenes iboende logik.
De udfordrer dem også – med større eller mindre held. Nedenstående
eksempler vil illustrere nogle sådanne udfordringer, men også hvordan
rummene virker begrænsende på disse forsøg på at bruge dem anderledes.
Det første eksempel omhandler en kvindelig bruger, som injicerer i venen
i lysken, da andre vener i arme og ben efter mange års injektionsmisbrug
er ødelagte og ikke længere kan bruges. Hun har gennem flere år udviklet
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en teknik med henblik på at kunne ramme venen i lysken, hvor hun bliver
nødt til at sidde på gulvet. For at kunne udføre injektionen, tager hun sine
bukser helt af og er oftest kun iført trusser, strømper og en lille T-shirt. Når
hun sidder sådan på gulvet kan hun ikke være inde i injektionsbåsen, og
hun bruger derfor dele af det fælles gangareal ind mod midten af rummet.
Hun bryder dermed også de hygiejniske regler i rummet, da gulvet ikke
rent praktisk kan desinficeres med de små spritservietter, sådan som det
lille bord langs væggen kan. Hun fremtræder også mere bar/nøgen end
de fleste andre brugere, når hun tager sine bukser af, og når hun sidder
på gulvet, er det sværere at bruge de mobile skærme, som man ellers ville
gøre, når en bruger injicerer i sin lyske.
Et par uger efter hun er startet i heroinbehandling, begynder personalet
at prøve at ændre på hendes injektionsteknik – ’at arbejde med hendes
vaner’ kalder personalet det (grunden til, at der går nogle uger, er, fordi
man ikke vil skræmme hende væk fra heroinbehandlingen med alt for
mange krav i starten). Forsøgene på at ændre hendes injektionsteknik
bliver gjort med henvisning til en risiko for at injicere galt, med hygiejne
og med behovet på at beskytte hende mod at udstille sig selv. Kvinden oplever også problemer med faktisk at ramme venen i lysken på trods af sin
særlige teknik, og disse vanskeligheder er meget stressende for hende. Så
personalet begynder også snart at begrunde behovet for den ændrede injektionspraksis med, at det vil beskytte hende mod stress og frustrationer.
Personalets mål er at overtale kvinden til at injicere intramuskulært (det vil
sige i en muskel) i stedet for i en vene. Ved at injicere intramuskulært risikerer hun ikke at ramme arterien i lysken, som ligger meget tæt på venen,
hun kan meget bedre desinficere injektionsstedet, hun kan sidde på en
stol og desinficere stol og bord, hun behøver ikke at tage det meste af sit
tøj af, hun kan nemmere skærmes af de mobile skærme, og hun er sikker
på at ramme hver eneste gang. Hun vil dog ikke længere få den intense og
umiddelbare nydelse, som man oplever lige efter en intravenøs injektion,
når stoffet via blodbanen når hjernen. Den efterfølgende generelle oplevelse af noget rart og beroligende, som varer nogle timer efter injektionen,
er dog den samme. Ved at lytte til samtaler blandt personalet bliver det dog
også klart, at ønsket om at skubbe kvinden fra den intravenøse injektion
til den intramuskulære også er et forsøg på at få hende til at give slip på
den umiddelbare rus, som man oplever efter den intravenøse injektion.
Personalet beskriver det som sundere ud fra et psykologisk perspektiv, hvis
hun kan give slip på denne umiddelbare rus, og dermed vil hun være et
lille skridt nærmere det normale liv, hvis hun ikke har brug for rusen en
eller to gange om dagen. Kvindens ageren var i første omgang et forsøg
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på at tage sine teknikker fra sit tidligere liv som misbruger – hvad personalet vil referere til som gadekultur – med sig ind i injektionsrummet,
men gennem kravet om særlige hygiejniske praksisser understøttet af det
kliniske rums indretning har personalet ændret hendes opførsel på en sådan måde, at man har begrænset den nydelse, som hun søgte, og samtidig
oplært hende i en mere ordentlig kropslig adfærd.
Et andet eksempel på praksisser, der vil blive sanktioneret i injektionsrummet, er to brugere, der udgør et par. Normen er, at brugere kommer ind
i injektionsrummet alene, er stille og foretager deres injektion for sig selv
i fred og ro. Dette par prøvede i begyndelsen i stedet at dele oplevelsen,
sådan som de har været vant til at gøre, når de har taget heroinen under
mere private forhold. De ventede på hinanden i injektionsrummet, de
talte højt med hinanden om, hvordan injektionen skred frem: ”Hvordan
går det, skat? Husk at prøve at ramme en vene, sådan som vi aftalte – du skal ikke
tage det i musklen – det vil være så rart, hvis vi bagefter kan sidde sammen og nyde
det”. Nogle gange gik de hen til hinandens plads for at se, hvordan det gik.
Kvinden, som var mere erfaren med injektioner end manden, prøvede ind
i mellem at instruere ham højlydt: ”Husk nu, hvad jeg viste dig, du skal følge
venen fra albuen og op på armen”. Personalet sanktionerede disse forsøg med
en fortsat korrektion af deres handlen og særligt med at eskortere den, der
blev først færdig, ud af rummet.
Andre brugere igen forsøger at forhandle brugen af rummet ved at være
meget påvirkede i cafeen. Den generelle regel er, at så længe en bruger er
meget påvirket (kokser), skal han eller hun blive siddende i sofaen uden
for injektionsrummet. Mange brugere ønsker dog ikke at efterkomme
denne regel. Hvis de sætter sig ned i sofaen, er de bange for, at de vil
falde i søvn og dermed gå glip af den eftertragtede påvirkethed. Hvis de
sidder i cafeen, kan de tage en kop kaffe, kigge lidt i en avis eller på en
computer og virkelig nyde deres rus. Personalet prøver at overtale dem til,
at de skal sidde i sofaen – brugerne prøver at overbevise personalet om, at
de ikke er så påvirkede, at dette er nødvendigt! Når brugerne tager denne
påvirkethed med sig ned i cafeen, udfordrer de den normaliserende logik,
som cafeen forsøger at etablere, fordi det er svært at lade som om, at dette
er et normalt rum, hvis det er fyldt med brugere, der kokser. Og det er
svært at se, hvilken slags social behandling, der kan foregå, når brugerne
er optaget af deres egen nydelse.
Eksemplerne viser dog også, at brugerne grundlæggende ikke er i stand til
at ændre de rumlige strategier i klinikken – at cafeen f.eks. ikke skal bruges
151

KAPITEL 8
rum

til at kokse, men de kan prøve at gemme denne praksis bag en avis eller en
computer. Samtidige siger disse forsøg på at erobre rummet noget vigtigt
om en anden central udfordring i forsøget på at gøre heroinbehandling
til en regulær medicinsk behandling. De afslører, at brugerne ikke kun
er taknemmelige patienter, men at de ofte modsætter sig forsøgene på at
få det bedre (i personalets definition) for slet ikke at tale om at holde op
med at tage stoffer.

Diskussion: Ambivalente rammer
Etableringen af heroinklinikkerne er det fysiske udtryk for forsøget på at
lave en legitim behandling med heroin for mennesker, der misbruger heroin (Dehue 2002). Dette forsøg på at skabe et legitimt og lovligt rum finder sted i en kontekst, hvor andre forståelser af heroin har været dominerende. Først og fremmest finder vi en stærk kriminalisering af heroin med
det formål at holde individer og samfund stoffri. Men også dette ideals
modsætning – diskussioner af en egentlig lovliggørelse og normalisering
af heroin – er blevet nævnt som mulige svar på de negative konsekvenser
af heroinafhængighed såsom urene stoffer, socialt stigma, kriminalitet og
prostitution (Winsløw 1984; Godtfredsen 2007). I denne kontekst søger
programmet for lægeordineret heroin at skabe en ny vej ved at insistere
på, at heroin også er behandling, men er en vej, hvor ambivalenserne står
i kø. Vi vil afslutningsvis fremhæve to.
Det første område, hvor ambivalensen er til stede, er i det uformelle, men
reelle hierarki mellem de forskellige dele af behandlingen. Ifølge vejledningen fra Sundhedsstyrelsen består heroinbehandlingen af to dele: Den
lægeordinerede heroin kombineret med social behandling (2010). Disse
to dele afspejles ret konsekvent i heroinklinikkens fysiske rum, hvor injektionsrummet er til heroin og cafeen skal udgøre rammen for det sociale
arbejde. Og som beskrevet ovenfor forstærker æstetikken og reglerne for
adfærd i de forskellige rum adskillelsen af heroin fra det sociale (og potentielt normale) liv ved at placere heroinen under en strikt kontrol og ved at
sanktionere udtryk for nydelse i cafeen. Så begge rum er integreret i den
formelle strategi for heroinbehandlingen. Der, hvor der alligevel er forskel
på de to typer af behandling, er, at den medicinske behandling med heroin er beskrevet relativt detaljeret i de formelle retningslinjer, hvorimod
den sociale behandling kun nævnes, men ikke defineres eller beskrives
(Sundhedsstyrelsen 2010; se også kapitel 7). Der er ingen tvivl om, at der
både på det bureaukratiske og det administrative niveau er lagt mest e152

nergi og flest ressourcer i den del af behandlingen, som specifikt handler
om heroin. Og dette hierarki i heroinbehandlingen afspejles også i klinikkernes fysiske indretning. Behandlingen med heroin finder sted i centrum
af klinikken – i det aflukkede rum med begrænset adgang og klinisk indretning. Denne del af heroinbehandlingen trækker på den magt og autoritet, der er knyttet til en medicinsk diskurs (Rose 2007). Rummene til
social behandling er meget mere tilgængelige, da denne behandling bl.a.
finder sted i cafeen lige inden for indgangen til klinikken. Den lavere grad
af kontrol og begrænsning, der er knyttet til den sociale behandling, udmønter sig også i dens meget mere flydende karakter: Det er simpelthen
sværere at afgøre, hvornår det er egentlig behandling, der finder sted, og
hvornår der er tale om mere uspecifik interaktion. Og ligesom adgangen
til den sociale behandling er nemmere og mere åben, er det også nemmere at forlade den igen, hvad mange brugere da også gør. Andre gange
vil den sociale behandling – f.eks. aftalte samtaler med kontaktpersonen
– også finde sted i aflukkede kontorer, men selv i disse sammenhænge vil
den sociale behandling ofte mangle det, der for mange brugere definerer
noget som behandling: Nemlig den kliniske setting og de kropslige teknikker. Så indtrykket er, at alle og alting er koncentreret om den konkrete
injektion – resten er kontekst. På samme tid er det dog også en dominerende opfattelse hos både sundhedspersonale og socialfagligt personale,
at brugernes grundlæggende problem er socialt, og at stofmisbruget skyldes tidligere sociale omstændigheder i deres liv. De er – med andre ord –
ikke født heroinafhængige. Den konkrete injektion er et symptom på disse
sociale problemer – et forsøg på selvmedicinering. Ud fra dette perspektiv
burde den sociale behandling være mindst lige så vigtig som heroinbehandlingen, men dette understøttes ikke af hverken ressourcer eller den
fysiske indretning af klinikken, hvilket skaber betydelig ambivalens.
Det andet område med ambivalens, som vi vil pege på, vedrører de
konkrete mål og idealer for behandlingen med heroin. Det officielle
formål med heroinbehandlingen er at forbedre den fysiske og psykiske
sundhed hos brugerne samt at forbedre deres sociale situation, herunder
reducere brugen af gadestoffer. Med den sociale situation refereres der
til bl.a. boligsituation, relationer til familie, økonomisk situation, mulige
illegale aktiviteter som f.eks. tyveri, stofsalg og prostitution. Ideelt set skal
brugerne komme, få deres injektion og så bruge resten af deres tid på
at dyrke motion, søge efter arbejde, deltage i terapi og på andre måder
arbejde på at organisere deres liv, så det bliver bedre. Med heroinbehandling modtager brugerne et ellers ulovligt stof i en lovlig kontekst, og det
foregår i en klinik, hvor de kan tage stofferne, i stedet for på uhygiejniske
153

KAPITEL 8
rum

gader eller i private lejligheder. Der er ikke noget eksplicit krav om, at
brugerne skal ønske at reducere deres indtag med henblik på til sidst at
blive stoffrie. Tværtimod søger mange brugere behandlingstilbuddet med
henblik på at modtage heroinen regelmæssigt og permanent. Brugerne
vil ofte sidde og kokse og nyde rusen efter indtaget af heroinen – stille
i sofaen med et lykkeligt smil på læben, eller se ud som om de er ved at
falde søvn. Men mange – både blandt personalet og i offentligheden – har
svært ved at acceptere, at dette skulle være behandling. ”Vi vil gerne have,
at de gør noget for at få det bedre”, som et personalemedlem sagde, da emnet
blev diskuteret på et personalemøde. ”Vi driver ikke en forlystelsespark”, sagde
et andet personalemedlem, ”de skal ikke bare komme her for at have det rart”.
Andre former for forbedringer end dem, der handler om renere stoffer og
renere rum, synes således at være et indbygget krav, før man på meningsfuld måde kan tale om egentlig behandling. Og denne ønskede forbedring relaterer sig stadig til heroinens moralske og sundhedsmæssige status
som problem. Derfor er injektionerne, som vi har set det ovenfor, omgivet
af en række praksisser, der sigter på at begrænse den nydelse, som brugerne ellers oplever ved at indtage heroinen. Hvis heroinbehandlingen
var ren skadesreduktion, så ville nydelsen ikke være problematisk, fordi
det er meget mindre skadeforvoldende at tage et rent stof under medicinsk overvågning. Videre fortæller den kliniske ramme, inklusiv akutleje
og genoplivningsudstyr, at fokus her er på at sikre det stofindtag, der potentielt kan være skadeligt, hvis man indtager for meget. Dette betyder, at
selvom der ikke er nogle officielle mål om stoffrihed, så er der mange små
detaljer, der fortæller brugerne, at det, de er i gang med at gøre (at injicere heroin), er forkert. Dermed er stoffrihed stadig det underliggende
ideal, og når alt kommer til alt synes det ikke tilfredsstillende for meget af
personalet kun at arbejde med en skades reducerende vedligeholdelsesbehandling, men som en potentiel fiasko. Det betyder, at forsøg på at artikulere, præsentere og udføre en legal såvel som realistisk behandling af
heroinafhængige med heroin fordrer et brud med eksisterende mønstre,
og dette skaber modstand og dermed ambivalens.

De øvrige fire heroinklinikker
Heroinklinikken i København adskiller sig på nogle områder fra de øvrige
klinikker. Dels er der det forhold, at fællesrummene inklusiv cafeen i
de øvrige klinikker deles med metadonbrugerne, og dels at æstetikken i
klinikkens rum umiddelbart fremstår anderledes.
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Det forhold, at cafeen deles med metadonbrugere i de øvrige klinikker, betyder dog primært, at ønsket om at afgrænse rus og nydelse til injektionsrummet og de tilhørende observationsområder ikke bare er et ønske, som
personalet har, men også understøttes af de øvrige brugere i metadonbehandling.
De øvrige klinikker har ikke på samme måde som i København valgt at
etablere et injektionsrum, der ligner et panoptikon, men overvågningen
spiller en væsentlig rolle i alle klinikkerne. I Esbjerg og Odense har man
ikke afskærmning mellem de borde, brugerne sidder ved, når de injicerer.
I Århus er afskærmningerne så lave, at personalet uden problemer kan
se ned i båsen, og i Hvidovre er båsene relativt åbne, så personalet nemt
kan se ind i dem. Flere steder har personalet også en praksis, hvor de ofte
befinder sig ude mellem båsene og på den måde kan observere brugerne.
I forhold til de æstetiske forhold har klinikken i Hvidovre valgt at have
blomster og andre stiliserede figurer i lilla og orange på afskærmningen,
hvilket bryder det ellers meget kliniske, hvide indtryk. Århus og Odense
har valgt en farvepalet primært med sort og rød, og der er også flere pynteting tilstede. På trods af denne i udgangspunktet anderledes æstetik
er der dog også en række elementer, som går igen på tværs af alle fem
klinikkerne. Der er f.eks. en del remedier til stede i injektionsrummene,
der peger på en klinisk virkelighed: Skriggule spande til injektionsaffald,
en akutbriks i rummet, der er håndvaske og sprit til hænderne, der er
sprøjter, kanyler og vat tilgængeligt, og der er en tydelig lugt af sprit.
Praksisserne, der er med til at definere rummene, er også i høj grad parallelle i alle fem klinikker. Det er sygeplejersker, der observerer og udleverer medicin, der vaskes hænder og sprittes af i betydeligt omfang, og
der injiceres ordinerede præparater i ordinerede doser. Alle steder er der
stramme regler for, hvilke aktiviteter man må gennemføre i injektionsrummet: Hvor man må injicere, hvordan man skal opføre sig, at man ikke
må tale sammen i injektionsrummet m.m. (se også kapitel 5). Ligeledes
er der begrænsninger på, hvor længe brugeren må sidde og nyde sin rus
i injektionsrummet. Og endelig ser vi alle steder en skarp adskillelse af
de områder, hvor brugerne må fremstå påvirkede, og de områder hvor
de ikke må. Som nævnt har de fire øvrige klinikker et observationsrum i
forbindelse med injektionsrummet, hvor brugerne sidder i et lille stykke
tid, efter de har taget injektionen, inden de går ud i fællesrummene, de
deler med metadonbrugerne, eller inden de går hjem. Rusen er formelt
set begrænset til disse observationsrum – ligesom den i København søg155
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es begrænset til observationsområdet uden for injektionsrummet. Og
ligesom vi så det i København, ser vi også i de øvrige klinikker brugerne
forhandle spørgsmålet om, hvor man opholder sig, når man er påvirket.
Nogle brugere vil gerne blive i injektionsrummet og har en del forskellige
gøremål der, inden de er færdige, og trækker tiden ud (tage tøj på, rydde
op efter sig etc.). Andre ønsker ikke at sidde i observationsrummet og vil
gerne ud og ryge, tisse, hjem, tale med andre, eller hvad det nu kan være
for aktiviteter, de peger på som årsag til, at de gerne vil forlade observationsrummet så hurtigt som muligt.

Afrunding
Ovenstående beskrivelse og analyse har vist, at rum ikke bare er en passiv ramme for heroinbehandlingen, men er aktivt medspillende i konstruktionen af heroinbehandling som legitim behandling. Nogle af de
dilemmaer, som heroinbehandlingen rummer, udspilles også i de fysiske
rammer, og disse er med til at fastholde nogle bestemte opfattelser af heroinbehandlingen. Centralt i analysen står adskillelsen mellem på den ene
side heroin og rus og på den anden side den sociale behandling. Vi ser
også, at heroinens positionering som det centrale understøttes af den fysiske indretning, hvor heroinen er placeret i klinikkernes kerne, og det
øvrige derfor bliver kontekst.
Ovenstående gennemgang har også peget på nogle af de ambivalenser, der
findes i heroinbehandlingen og i de fysiske rammer, som denne foregår
inden for, f.eks. om hvad der er formålet med heroinbehandlingen, og om
heroin er stof eller medicin. Der er dog næppe nogen tvivl om, at ambivalensen også spiller en konstruktiv rolle. Netop fordi behandlingstilbuddet
ikke er 100 % entydigt, har det været muligt at samle både brugere og behandlere, uden de nødvendigvis skal være helt enige om, hvad det er, der
foregår. En mere entydig behandlingslinje havde formentlig udelukket et
større antal brugere fra at ønske heroinbehandling; omvendt havde en
større rummelighed over for nydelse og gadekultur nok gjort det svært for
en del af personalet at arbejde i klinikkerne.
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LIVSKVALITET
- EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE
Som en del af undersøgelsen er 116 ud af de 160 brugere (72,5 %), der
har været indskrevet i heroinbehandlingen, blevet interviewet om deres selvoplevede livskvalitet ved hjælp af to standardiserede spørgeskemaer. Formålet med denne del af undersøgelsen har været at supplere den kvalitative
beskrivelse og analyse med nogle kvantitative data, der giver mulighed for
at sige noget mere generelt om heroinbehandlingens virkning på brugerne.

Der er gennem de seneste år kommet en øget opmærksomhed på, at
når behandlingsinterventioner skal vurderes, er det ikke nok at kigge på
kliniske målinger af patienternes tilstand. Det er ligeledes vigtigt, at patienterne selv oplever en forbedring. Dette vurderes som særligt vigtigt i
forhold til kroniske sygdomme, hvor formålet med behandling sjældent
er at helbrede, men at lindre symptomer (Pedersen et al. 2005: 4545).
Til måling af sådanne forbedringer er der bl.a. blevet udviklet en række
værktøjer, hvor man undersøger menneskers selvoplevede livskvalitet eller
selvoplevede, helbredsrelaterede livskvalitet. Dette perspektiv synes i høj
grad relevant, når vi taler om interventioner i forhold til stofbrugere, som
har mange karakteristika til fælles med mennesker, der lider af kroniske
sygdomme som f.eks. diabetes (McLellan et al. 2000), og hvor psykosociale forhold og individuelle erfaringer spiller en stor rolle i forhold til,
om behandlingen opleves som meningsfuld og succesfuld (Brogly et al.
2003: 967). Vi har derfor inkluderet en komponent i undersøgelsen, hvor
brugernes livskvalitet og evt. ændringer i denne i forbindelse med behandlingen er blevet undersøgt.
Der findes flere generelle skemaer til måling af helbredsrelateret
livskvalitet, hvoraf de kendteste er SF-36, EQ-5D samt WHO’s skema om
helbredsrelateret livskvalitet WHOQoL. Disse skemaer kaldes også generiske skemaer. Derudover findes der en række specifikke skemaer, som
er knyttet til specifikke sygdomme, f.eks. kræft, hjertesygdomme, hudsygdomme og diabetes (Zachariae & Bech 2008). De generelle skemaer har
den fordel, at de kan bruges til at sammenligne forskellige patientgrupper
eller sammenligne en specifik patientgruppe med almenbefolkningen. Til
gengæld er det ikke sikkert, at de fanger de meget sygdomsspecifikke oplevelser og forandringer. Det er omvendt forcen ved de sygdomsspecifikke
skemaer, som til gengæld kan gøre det svært at sammenligne på tværs af
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sygdomme og interventioner. To danske forskere, der har arbejdet med
helbredsrelateret livskvalitet, anbefaler derfor, at man til undersøgelser af
patienters livskvalitet bruger både et generelt og et specifikt skema (op.cit: 824).
I denne undersøgelse har vi fulgt dette forslag. Vi har dels benyttet et generelt skema – EQ-5D, dels et specifikt skema målrettet stofbrugere. Inden
for misbrugsområdet har man i Canada udviklet et sygdomsspecifikt skema,
der måler stofbrugeres selvoplevede livskvalitet. Det hedder DUQOL-scale
– Drug Users Quality Of Life-scale/Stofbrugeres Livskvalitets-skala (Brogly
et al. 2003). Når valget faldt på EQ-5D blandt de generelle skemaer, skyldes
det, at disse data også skal bruges i den sundhedsøkonomiske beregning,
som KORA skal foretage (se kapitel 1), da ændringer i EQ-5D kan relateres
til kvalitetsjusterede leveår (Quality Adjusted Life Years – QALY). EQ-5D er
derfor også blevet brugt som basis for den sundhedsøkonomiske analyse
af det hollandske heroinforsøg (Dijkgraaf et al. 2005). DUQOL-skala var
det eneste sygdomsspecifikke livskvalitetsskema i forhold til stofbrug, som
vi kunne identificere. Vi har interviewet brugerne ved indskrivningen og
efter seks til syv måneders heroinbehandling for at kunne indfange evt.
ændringer i oplevet livskvalitet efter ca. et halvt års behandling med lægeordineret heroin.
Der er i alt inkluderet 116 brugere i denne del af undersøgelsen ud af de
160 brugere, der har været indskrevet i den periode, hvor undersøgelsens
dataindsamling fandt sted. 115 brugere har besvaret hele eller dele af EQ5D første gang, og 95 brugere har besvaret hele eller dele af EQ-5D anden
gang. 94 brugere har besvaret EQ-5D begge gange. 98 brugere har besvaret hele eller dele af DUQOL første gang, og 61 brugere har besvaret hele
eller dele af DUQOL anden gang. I alt har 61 brugere besvaret hele eller
dele af DUQOL begge gange. Alle brugere, der har besvaret DUQOL, har
også besvaret EQ-5D. Da ikke alle brugere har besvaret alle spørgsmål i alle
skemaer, vil antallet af brugere, der indgår i nedenstående beregninger,
bliver oplyst for hver gang.
Der er målt på brugerne, når de er startet i heroinbehandling og igen efter
6-7 måneder. Den indledende måling er ideelt set foretaget, mens brugerne var i stabiliserende metadonbehandling i forbindelse med opstarten. Der er altså tale om et ’før-efter-design’. Der er ingen kontrolgruppe,
og det er altså derfor ikke muligt entydigt at påvise, at de forbedringer,
der er tale om, skyldes heroinbehandlingen. Der inddrages ikke andre typer af statistisk materiale til at belyse evt. forbedringer i f.eks. brugernes
helbredsstatus, bo-situation eller andre områder.
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Metode
EQ-5D
EQ-5D er et måleinstrument, der måler helbredsrelateret livskvalitet og
funktionsevne. Skemaet måler på fem dimensioner: ’Bevægelighed’, ’Personlig pleje’, ’Sædvanlige aktiviteter’, ’Smerter/ubehag’, og ’Angst/depression’. Til hver dimension er der tre svarkategorier. Til bevægelighed
kan man svare: ’Jeg har ingen problemer med at gå omkring’, ’Jeg har
nogle problemer med at gå omkring’, eller ’Jeg er bundet til sengen’. Ved
Smerte/ubehag kan man svare: ’Jeg har ingen smerter eller ubehag’, ’Jeg
har moderate smerter eller ubehag’, eller ’Jeg har ekstreme smerter eller
ubehag’. Efter de fem dimensioner følger en skala fra 0 til 100, hvor 0 er
’Værst tænkelig helbredstilstand’ og 100 er ’Bedst tænkelige helbredstilstand’, og hvor brugerne så skal markere, hvor god eller dårlig de mener,
at deres egen helbredstilstand er i dag. Skemaet er vedlagt i bilag 4.
EQ-5D er et relativt simpelt og hurtigt skema at udfylde. Derudover er der
lavet et omfattende arbejde for at sikre dets reliabilitet (stabilitet i måleresultater) og validitet (evne til at måle det, som skemaet antages at måle),
dels i dets oprindelige engelske udformning og dels i forbindelse med
oversættelsen til dansk (Pedersen et al. 2003: 94-96).

DUQOL
DUQOL-skala er som nævnt udviklet i Canada i starten af 2000’erne.
Oprindeligt var det navngivet IDUQOL-scale – Injection Drug User Quality of Life Scale, men efter et par år blev fokus på injektion droppet, og
I’et forsvandt fra navnet. I forbindelse med udviklingen af skemaet er der
bl.a. blevet arbejdet med fordelingen af svarerne, test-retest reliabilitet,
kriterierelateret validitet og begrebsvaliditet (Brogly et al. 2003: 971; se
også Hubley et al. 2005; Hubley & Palepu 2007; Russel et al. 2007; Zubaran
et al. 2012). DUQOL har ikke tidligere været benyttet i en dansk sammenhæng, og det er ikke valideret i en dansk sammenhæng. Når vi har valgt at
bruge det, skyldes det ønsket om at få et sygdomsspecifikt livskvalitetsskema til at supplere det generelle skema. Det vil give en mulighed for at
belyse forskellige dimensioner af livskvalitet. Derudover relaterer stofbrug
sig til en række sociale og kulturelle faktorer, som typisk ikke er medtaget
i andre livskvalitetsskemaer, men som DUQOL søger at inddrage (Hubley
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et al. 2005). Der har ikke været ressourcer til at inddrage yderlige måleredskaber i projektet.
Den canadiske manual og spørgeskemaet er blevet oversat fra engelsk til
dansk dels af en professionel oversætter, dels af undertegnede, hvorefter
oversættelserne er blevet sammenlignet, og ved uenigheder er der blevet
taget stilling til, hvilken formulering der fungerede bedst på dansk. Der
er ikke blevet arbejdet yderligere med skemaets reliabilitet, validitet eller
følsomhed efter den danske oversættelse.
DUQOL består af 22 livsområder, hvor brugerne på en skala fra 1 til 7
skal vurdere, hvor tilfredse de er med det givne område. De 22 områder
er: ’At være til nytte og gavn’, ’Ressourcer i dit lokalsamfund’, ’Stoffer
og alkohol’, ’Stof- og alkoholbehandling’, ’Skolegang og uddannelse’,
’Familie’, ’At have det godt med sig selv’, ’At kunne vælge frit’, ’Venner’,
’Skadesreduktion’, ’Helbred’, ’Sundhedsydelser’, ’Boligsituation’, ’Hvordan andre behandler dig’, ’Fritidsaktiviteter’, ’Penge’, ’Tryghed i dit lokalområde’, ’Partner(e)’, ’Fornemmelse af fremtiden’, ’Seksualitet’,
’Åndelighed’, og ’Transport’. Skalaen går fra ’Meget tilfreds (7)’, ’Noget
tilfreds (6)’, ’Lidt tilfreds (5)’, ’Neutral (4)’, ’Lidt utilfreds (3), ’´Noget
utilfreds (2)’ og ’Meget utilfreds (1)’. Der er lagt vægt på en visuel komponent i værktøjet, så det også kan besvares af mennesker, som læser dårligt.
De 22 livsområder er illustreret ved hvert sit kort (se eksempler i bilag
4). Hvert livsområde er beskrevet med nogle få ord, der uddyber områdets betydning. Skalaen fra 1-7 er ligeledes illustreret af en række smileys
(se bilag 4).
Interviewet foregår ved, at brugerne et livsområde ad gangen bliver spurgt,
hvor tilfredse de er med det pågældende livsområde på 7-trinsskalaen. Her
efter bliver de spurgt, om de oplever livsområdet som vigtigt i forhold til
deres livskvalitet. På baggrund af brugernes vurdering er det muligt at
beregne et gennemsnit for, hvor tilfredse brugerne er.
Udover scoringen af de 22 livsområder har spørgeskemaet mulighed for
at spørge, om brugeren mener, at de enkelte livsområder skal ændres for,
at de [brugerne] kan få en bedre livskvalitet, og om de selv vil være interesseret i at foretage disse ændringer. Spørgsmålene er brugerne blevet stillet i forbindelse med indskrivningen, men disse data er ikke blevet
inkluderet i de nedenstående beregninger. Endelig har skemaet mulighed
for at spørge brugerne, om de mener, at de enkelte livsområder er blevet forværret, forbedret eller er uændrede efter interventionen. Brugerne
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er blevet stillet disse spørgsmål i forbindelse med geninterviewet efter 6-7
måneder i heroinbehandling.

Praktisk udførsel
Jeg har selv stået for hovedparten af interviewene i Valmuen og Hvidovre. I
en kortere periode har jeg haft hjælp til at lave interviewene fra personale
disse steder. I en anden periode har jeg i Valmuen haft hjælp af en anden
antropolog til at gennemføre nogle af interviewene. I Odense, Århus og
Esbjerg har det været personale på klinikkerne, der har udført langt den
overvejende del af interviewene.
Som nævnt er skemaerne blevet administreret i forbindelse med opstart
af heroinbehandling og igen efter 6-7 måneder. Den oprindelige intention var, at skemaet første gang skulle udfyldes i den 10-14 dages periode,
hvor brugerne er i stabiliserende metadonbehandling inden opstarten på
heroin. Det viste sig dog vanskeligt, da nogle af klinikkerne ikke har haft
en sådan lang stabiliserende periode, men har valgt at opstarte brugerne
i heroin meget hurtigere (oftest da på en lav dosis for derefter at tilpasse
heroindosen). Andre gange har det ikke kunne ladet sig gøre at være til
stede i klinikken i det præcise tidsrum, hvor brugeren var tilstede. Andre
gange igen har brugerne været meget ustabile i deres fremmøde, mens de
har været på metadon, og det har ikke kunnet lade sig gøre at interviewe
dem. I disse tilfælde er brugerne blevet interviewet ganske få dage efter
deres opstart på heroin.
En del brugere, der er indskrevet i heroinbehandlingen, indgår ikke i
denne del af undersøgelsen. Enten fordi de eksplicit har sagt nej, når de
er blevet spurgt i forbindelse med opstarten, eller fordi det af forskellige
praktiske grunde ikke har været muligt at få fat i dem i forbindelse med
opstarten. Der er dog ingen systematik i, hvilke brugere det ikke har været
muligt at få fat i. For en del brugere foreligger der kun EQ-5D. Det skyldes,
at dette skema er væsentligt mindre og nemmere at udfylde end DUQOL,
og nogle brugere har derfor ikke magtet at gennemføre interviewet med
begge skemaer, men har godt kunne klare det korte skema. Andre brugere
har gerne ville være med, men har haft dårlig tid, og derfor er der kun
blevet lavet EQ-5D på dem. Derudover har der i den sidste periode af dataindsamlingen kun været brugt EQ-5D for at gøre arbejdsbyrden mindre
for det personale, der hjalp med indsamlingen.
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Endelig er en del brugere kun blevet interviewet ved indskrivningen, men
ikke efter 6-7 måneders heroinbehandling. De manglende reinterviews –
i alt 20 – skyldes bl.a. brugere, der er holdt op i heroinbehandlingen –
enten frivilligt eller er blevet bortvist; en enkelt bruger der er død, mens
ved-kommende var i behandling, og brugere som ikke har ønsket at deltage i reinterview.

Diskussion af metoden
Der har i projektet ikke været mulighed for at evaluere de forskellige
interviewere og derigennem spore evt. bias i interviewtilgangen. Alle interviewere er blevet instrueret af undertegnede, men det har ikke alle
steder været muligt at gennemføre interview i forbindelse med instruktionen. Der eksisterer en manual til DUQOL med formulering af de enkelte spørgsmål, men særligt når brugerne har haft vanskeligt ved at forstå
meningen med et livsområde, og man har skullet hjælpe brugerne med
at forstå det, er der rum for en vis individuel fortolkning knyttet til den
enkelte interviewer.
Mange brugere har i forbindelse med EQ-5D påpeget, at de syntes, at
de tre svarkategorier ikke var nuancerede nok. Set i bakspejlet havde
det måske været relevant at vælge den version af EQ-5D, der havde fem
svarmuligheder. Versionen med de kun tre svarmuligheder blev dog valgt
for at gøre skemaet så let tilgængeligt som muligt.
Et af de områder, som man spørger til i EQ-5D, er smerter. Her har flere
brugere spurgt til, om det var, hvordan de havde det, inden de fik deres
substitutionsmedicin om morgenen, eller om det var efter, at de havde
modtaget den. Her har vi fastholdt, at det var, som de havde det nu i
forbindelse med interviewet. I praksis har det betydet, at interviewet blev
foretaget efter deres medicinindtag, da de typisk ikke havde lyst til at lade
sig interviewe før på grund af abstinenssymptomer. Dette har formentlig
ført til en bedre rapportering i forhold til smerte, end hvis brugerne f.eks.
var blevet interviewet før dagens indtag af substitutionsmedicin, da medicinen jo virker smertestillende. På den anden side er der tale om brugere
i stabil substitutionsbehandling, hvorfor den smertedækkende effekt af
metadonen eller heroinen vil være væsentlig mindre end hvad man finder
hos mennesker, der ikke er i stabil substitutionsbehandling.
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Det er min oplevelse, efter at have arbejdet med interviewguiden, at 7-trinsskalaen til vurdering af tilfredshed med livskvalitet i DUQOL-skemaet har
fungeret godt. Der er dog et vist forbehold i forhold til den midterste
svarmulighed, som hedder ’Neutral’. Det er tydeligt i brugernes svar, at der
har været tre forskellige forståelser af denne svarmulighed. Enten at man
ikke vidste, hvad man skulle svare, eller at man var ligeglad med området,
og eller at man hverken var tilfreds eller utilfreds.
I forhold til de 22 livsområder har jeg oplevet et par problemer i forbindelse
med interviewene. For det første har jeg manglet et område, der specifikt
handlede om kriminalitet. Man kan til en vis grad argumentere for, at livsområderne ’Stoffer og alkohol’ og ’Penge’ til dels dækker dette område,
men det kunne have været meget relevant at have fået en selvstændig score
på dette område. Særligt når man tænker på, at det er et af de områder,
hvor Sundhedsstyrelsen i deres evaluering finder de største forbedringer.
Der er her tale om et validitetsproblem, da indholdet i spørgeskemaet ikke
fuldt ud dækker, hvad livskvalitet handler om for stofbrugerne (jf. Pedersen et al. 2005). Jeg har dog valgt ikke at lave ændringer i spørgeskemaet
for ikke at kompromittere validiteten i skemaet. Set i bakspejlet burde jeg
nok have tilføjet et spørgsmål omkring kriminalitet.
For det andet er der nogle af områderne, hvor det er tydeligt, at der ikke
er nogen entydig forståelse på tværs af brugerne, og hvor de enkelte brugere var usikre på, hvad der mentes. F.eks. var mange brugere meget i tvivl
om, hvordan området ’fornemmelse for fremtiden’ skulle forstås – f.eks.
om det handlede om, hvad man ønskede der ville ske, eller om hvad man
troede, der ville ske. Et andet område, der for nogen var vanskeligt, var
’Åndelighed’. Her valgte mange svaret ’Neutral’, fordi de ikke opfattede
sig selv om religiøse. Området ’Stof og alkoholbehandling’ kunne også
være vanskeligt, fordi mange brugere ikke opfatter ambulant substitutionsbehandling som behandling, men kun refererede til deres oplevelser
omkring stoffri døgnbehandling. Disse forhold – sammenholdt med den
manglende validering af det samlede spørgeskema i en dansk sammenhæng – gør, at der er betydelig usikkerhed i forhold til, hvad de enkelte
områder indholdsmæssigt har betydet for brugerne. Der er her tale om et
reliabilitetsproblem i skemaet (jf. Pedersen et al. 2005), da der kan stilles
spørgsmålstegn ved stabiliteten af måleresultaterne. I de beregninger, der
præsenteres nedenfor, er de enkelte brugere dog sammenholdt med sig
selv. Dvs. at første og andet interview for hver bruger er sammenholdt, og
data er beregnet som forbedringer/forværringer i tilfredshed med livsområderne for den enkelte bruger. Da der må forventes en vis konsistens i
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forståelsen af de enkelte livsområder hos den enkelte bruger over tid, vil
vi tillade os at antage, at de enkelte områder er forstået på nogenlunde
samme måde ved indskrivningen og efter et halvt år, og at ændringer i
tilfredsheden afspejler reelle ændringer i brugernes liv og ikke ændringer
i forståelsen af det konkrete livsområde.
Flere brugere har i forbindelse med interviewene givet udtryk for, at
spørgeskemaerne ikke evnede at indfange deres oplevelse af heroinbehandlingen eller af dem selv, altså en kritik af skemaernes generelle validitet. Denne kritik blev dog primært rettet mod EQ-5D, der – som nævnt
– er valideret i en dansk sammenhæng.
Undersøgelsen lider formentlig også af den bias, at de, der ikke har deltaget i undersøgelsen, generelt er dårligere fungerende end de, der har
deltaget. F.eks. har ustabilt fremmøde i opstartsfasen betydet, at nogle
brugere ikke er blevet inkluderet i undersøgelsen. Denne ustabilitet er
typisk knyttet til manglende bolig, kaotisk misbrug, dårligt helbred m.m.
Hvorvidt dette forskyder undersøgelsens resultater i positiv eller negativ
retning, er det ikke muligt at sige noget om.
15

Fund

EQ-5D
Første del af EQ-5D består af fem dimensioner: ’Bevægelighed’, ’Personlig
pleje’, ’Sædvanlige aktiviteter’, ’Smerter/ubehag’, og ’Angst/depression’.
Den helbredsrelaterede livskvalitet inden for hver af disse dimensioner
vurderes, som nævnt ovenfor, af brugeren i tre svarkategorier. Svarerne på
disse fem dimensioner udtrykker tilsammen en helbredstilstand. For samtlige helbredstilstande er der beregnet såkaldt præferencebaserede vægte,
som bruges til beregning af kvalitetsjusterede leveår. Dvs. at brugernes svar
omregnes til et tal mellem 0 og 1, der udtrykker den helbredsrelaterede
livskvalitet. Metoden og vægtene er beskrevet i Pedersen et al. 2003.
Målt ved hjælp af EQ-5D finder vi en mindre forbedring på 3 % fra indskrivning til reinterviewet efter 6-7 måneder. Denne forbedring er ikke signifikant. Den ligger dog ret tæt på fundet fra det hollandske studie, hvor
man så en forbedring på 5,8 % efter et år (Djikgraaf et al. 2005).
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15)
Jeg har fået hjælp til bearbejdning og
analyse af data af sundhedsøkonom,
ph.d. Marie Kruse fra KORA.

Den anden del af EQ-5D består af en skala fra 0-100, der måler brugernes
opfattelse af, hvor god eller dårlig de mener, at deres egen helbredstilstand er i dag. 111 brugere har besvaret dette spørgsmål første gang, og 93
har besvaret det anden gang. 90 brugere har besvaret det ved både første
og andet interview.
Her ser vi ved første interview et gennemsnit på 55,68 på skalaen fra 0 til
100 og ved andet interview et gennemsnit på 58,76. Det svarer til en stigning på 3,08 eller 5,5 %.
Hvis vi kun ser på de 90 brugere, der har besvaret spørgsmålet begge
gange, finder vi, at de ved første interview ligger på 56,19 på skalaen fra 0
til 100 og andet interview på 58,88. Deres forbedring er dermed på 2,69
eller 4,8 %.

Diskussion af fundene fra EQ-5D
Umiddelbart når man ser på disse resultater, kan man godt forundres over,
at der ikke kan ses større forandringer. Der kan dog være en række forklaringer på dette. Som nævnt ovenfor er et af forbeholdene ved at bruge
de generelle skemaer, at de ikke er følsomme nok i forhold til at kunne
indfange specifikke forbedringer opnået ved specifik behandling af en
specifik sygdom. Man kan overveje, om det til dels også gør sig gældende
her. Flere brugere har i forbindelse med interviewene også fortalt om, at
de, efter at de er startet i heroinbehandling, har fået diagnosticeret alvorlige sygdomme, som har påvirket deres livskvalitet. Et eksempel på dette er
en bruger, der fortæller: ”Da jeg skulle starte her, fik jeg taget blodprøver og fik at
vide, at jeg har hepatitis C – så er det lidt svært at sige, at ens helbred er blevet bedre”.
I evalueringen af det danske metadonprojekt fra 2005 fandt man, at de
brugere, der havde været i substitutionsbehandling med metadon i lang
tid, fortsat var svært belastede på de fysiske, psykiske og sociale områder
af deres liv (Pedersen 2005a: 42). Og videre, at substitutionsbehandlingen
ikke havde den store effekt på disse områder (op.cit: 50), men primært
havde effekt i forhold til brugen af illegale stoffer og kriminalitet. Man
kunne godt forestille sig, at noget tilsvarende gør sig gældende for brugerne i heroinbehandling.
Andre brugere giver udtryk for, at områderne, der spørges til, er så grundlæggende, at de ikke ændrer sig efter et halvt år i heroinbehandling, eller
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at det er nogle andre områder, som heroinbehandlingen virker på. Det
bringer os videre til det sygdomsspecifikke skema, der jo i højere grad
burde måle på områder, der er relevante for det problem, som stofbrug og
stofmisbrug udgør.

DUQOL
I de følgende beregninger har vi forudsat, at de 22 områder vægter lige i
vurderingen af brugernes livskvalitet16.
Første del af skemaerne består i en registrering af, hvor tilfredse brugerne
er på en skala fra 1-7 (hvor 7 er højeste tilfredshed) med de enkelte livsområder. 98 brugere har besvaret disse spørgsmål første gang, 61 brugere
har også besvaret disse spørgsmål anden gang. I nedenstående skema er
forskellen mellem første og andet interview beregnet på baggrund af de
61 brugere, der har svaret på spørgeskemaet både første og anden gang.

16)
Der er også mulighed for at differentiere mellem områder, som brugerne
vurderer som vigtige for deres livskvalitet, og områder, som brugerne
vurderer som ikke vigtige for deres
livskvalitet. Vi har dog valgt ikke at
bruge dette skel.
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Livsområder

Gennemsnitlig
score ved 1.
interview med
alle 98
brugere (n = 98)

Gennemsnitlig
score ved 1.
interview for
de 61 brugere,
der har besvaret
skemaet to
gange (n = 61)

Gennemsnitlig
score ved 2.
interview
(n = 61)

Forskel
mellem 1. og
2. interview
(n = 61)

Procentvis
forandring
fra 1. til 2.
interview
(n = 61)

At være til nytte og gavn			

3,95			

3,90		

4,30		

0,40		

10,26

Ressourcer i dit lokalsamfund

4,59			

4,58		

4,85		

0,27		

5,90

Stoffer og alkohol 		

3,02			

2,87		

4,67		

1,80		

62,72

Stof- og alkoholbehandling 		

4,39			

4,49		

5,03		

0,54		

12,03

Skolegang og uddannelse		

4,09			

4,07		

3,89		

-0,18		

-4,42

Familie

3,93			

3,79		

4,48		

0,69		

18,21

At have det godt med sig selv

3,58			

3,54		

4,28		

0,74		

20,90

At kunne vælge frit

4,43			

4,18		

4,59		

0,41		

9,81

Venner

4,02			

3,82		

4,36		

0,54		

14,14

Skadesreduktion

4,91			

4,75		

5,79		

1,04		

21,89

Helbred

3,57			

3,59		

3,97		

0,38		

10,58

Sundhedsydelser

4,45			

4,39		

4,98		

0,59		

13,44

Boligsituation

4,71			

5,08		

5,23		

0,15		

2,95

Hvordan andre behandler dig

5,02			

5,20		

5,23		

0,03		

0,58

Fritidsaktiviteter

3,94			

3,82		

4,41		

0,59		

15,45

Penge

2,90			

2,52		

3,84		

1,32		

52,38

Tryghed i dit lokalområde

4,85			

5,03		

5,49		

0,46		

9,15

Partner(e)

4,66			

4,48		

4,34		

-0,14		

-3,13

Fornemmelse af fremtiden

4,49			

4,48		

4,44		

-0,04		

-0,89

Seksualitet

3,77			

3,67		

3,93		

0,26		

7,08

Åndelighed

4,78			

4,92		

4,62		

-0,30		

-6,10

Transport

4,93			

5,03		

5,15		

0,12		

2,39

Samlet

4,23			

4,19		

4,63		

0,44		

10,50
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Samlet set rapporterer brugerne en forbedring af livskvalitet på 10,50 %.
De to livsområder, hvor de største forbedringer er opnået, er ’Stoffer og
alkohol’ (forbedring: 62,72 %) og ’Penge’ (52,38 %).
På en række livsområder har brugerne opnået en forbedring på mellem
10 % og 25 %. Der er tale om følgende ni områder: ’At være til nytte
og gavn’, ’Stof- og alkoholbehandling’, ’Familie’, ’At have det godt med
sig selv’, ’Venner’, ’Skadesreduktion’, ’Helbred’, ’Sundhedsydelser’ og
’Fritidsaktiviteter’.
På en række livsområder har der været tale om en forværring: ’Skolegang
og uddannelse’, ’Partner(e)’, ’Fornemmelse for fremtiden’ og ’Åndelighed’.
Det sidste spørgsmål i DUQOL-skalaens andet interview omhandler, hvilke
af de 22 livsområder brugerne selv vurderer der er sket en forandring som
følge af heroinbehandlingen. Brugerne kan svare, at der er sket en negativ
forandring, ingen forandring eller en positiv forandring. 46 brugere har
besvaret dette spørgsmål. Det lave antal skyldes til dels, at brugerne ikke
har magtet eller orket at gennemføre hele interviewet (der kunne tage op
til ca. 40 minutter) og sidste del er derfor blevet fravalgt, samt at en interviewer ved en fejl ikke har gennemført denne del af interviewet.
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Livsområder

Hvor mange brugere har
oplevet negativ forandring
af livsområdet (n = 46))

Hvor mange brugere har
ikke oplevet en forandring
af livsområdet (n = 46)

Hvor mange brugere har
oplevet en positiv forandring af livsområdet (n = 46)

At være til nytte og gavn			

6				15				25

Ressourcer i dit lokalsamfund

1				29				16

Stoffer og alkohol 		

2				 7				37

Stof- og alkoholbehandling 		

3				11				32

Skolegang og uddannelse		

0				41				 5

Familie

1				21				24

At have det godt med sig selv

2				11				35

At kunne vælge frit

2				29				15

Venner

2				23				21

Skadesreduktion

2				13				31

Helbred

4				18				24

Sundhedsydelser

3				28				15

Boligsituation

1				36				 9

Hvordan andre behandler dig

3				28				15

Fritidsaktiviteter

5				28				13

Penge

4				15				27

Tryghed i dit lokalområde

2				36				 8

Partner(e)

3				32				11

Fornemmelse af fremtiden

3				17				26

Seksualitet

4				34				 8

Åndelighed

3				39				 4

Transport

6				22				18
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Denne vurdering er generelt mere positiv i forhold til de ændringer i
livskvalitet vi så i foregående tabel. Vi genfinder, at områderne ’Penge’ og
’Stoffer og alkohol’ scorer højt, men derudover finder vi også, at mange
har vurderet, at der er sket en positiv forandring på ’Skadesreduktion’, ’At
have det godt med sig selv’ og ’Stof- og alkoholbehandling’.
Vi har også undersøgt, om nogle brugere har oplevet flere forværringer
end forbedringer, samt hvor mange brugere der har oplevet forværringer.
22 brugere ud af 46 har oplevet forværringer på et eller flere livsområder
som følge af heroinbehandlingen.
Ni brugere har oplevet forværringer på ét livsområde, fire brugere har
oplevet forværringer på to livsområder, seks brugere har oplevet forværringer på tre livsområder, én bruger har oplevet forværringer på syv livsområder, én bruger har oplevet forværringer på otte livsområder, og én
bruger har oplevet forværringer på 12 livsområder.
Der er ingen brugere, som ikke har oplevet forbedringer på mindst ét
livsområde. Én bruger har kun oplevet forbedringer på ét område (den
samme som rapporterede forværringer på 12 områder). Én bruger har
oplevet forbedringer på to livsområder, og fire brugere har oplevet forbedringer på fire livsområder.
Tre brugere rapporterer om flere forværringer end forbedringer på livsområderne (de tre brugere med forværringer på henholdsvis syv, otte og
12 livsområder nævnt ovenfor).
12 brugere ud af 46 rapporterer om forbedringer på halvdelen eller flere
af de 22 livsområder. Det højeste antal forbedrede livsområder er 16 ud af
22, og det har tre brugere oplevet.

Diskussion af fundene fra DUQOL
Resultaterne fra DUQOL-skalaen peger på, at heroinbehandlingen har en
effekt på flertallet af de brugere, der har deltaget i undersøgelsen. Generelt er der en forbedring på 10,50 % efter 6-7 måneders heroinbehandling. Det er særligt på områderne ’Stof og alkohol’ og ’Penge’, at vi ser
forbedringerne, hvilket stemmer godt overens med resultaterne fra Sundhedsstyrelsens midtvejsevaluering, der er refereret i kapitel 2.
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Fundene fra DUQOL-skalaen peger dog også på, at heroinbehandlingen ikke hjælper på alle områder i brugernes liv. I beregningen af den
gennemsnitlige tilfredshed med livsområderne er der fire områder, hvor
brugerne samlet set vurderer, at der er sket en negativ forandring. Det er
områderne: ’Skolegang og uddannelse’, ’Partner(e)’, ’Fornemmelse for
fremtiden’ og ’Åndelighed’. Det giver på sin vis meget god mening, at seks
måneders heroinbehandling ikke skaber markante forbedringer i forhold
til f.eks. skolegang og uddannelse, som jo ofte vil ligge flere eller mange år
tilbage og vil kræve en hel anden type indsats, hvis der skal kompenseres
for manglende uddannelse.
Endelig er det værd at bemærke, at brugerne faktisk ligger over middel
allerede ved indskrivningen (4,19). Da der er tale om et skema, som ikke
tidligere har været brugt i en dansk sammenhæng, har vi ikke nogen
norm. Men hvis man tager resultaterne for pålydende, kunne de være en
indikator på, at det ikke er de tungeste af brugerne, der kommer i heroinbehandling – som det også blev nævnt indledningsvis.

Afrunding
Som nævnt ovenfor bør man tage en række forbehold i forhold til de resultater, der er præsenteret her. De centrale problemer er den manglende
kontrolgruppe, den manglende validering af DUQOL-skalaen i en dansk
sammenhæng samt – formentlig – en vis uensartethed i interviewene.
Vi finder en forbedring i livskvalitet målt ved hjælp af DUQOL-skalaen på
10,50 %. Der er på den ene side ikke tale om meget store forandringer i
brugernes livskvalitet – på den anden side ligger de meget godt i tråd med,
hvad der er fundet i andre evalueringer af heroinbehandling (det hollandske studie og Sundhedsstyrelsens evaluering).
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I forbindelse med mit arbejde med heroinbehandling er jeg ind imellem blevet
mødt med spørgsmål, som jeg ikke har oplevet, at min viden om heroinbehandling umiddelbart har givet mig mulighed for at svare på. Der er tale
om spørgsmål, som i højere grad har haft en moralsk18 dimension. Et eksempel på sådan et spørgsmål var et familiemedlem, der spurgte: ”Heroin
til heroinafhængige – skal vi så også give gratis guldøl til alkoholikeren?”.
Eller spørgsmålet: ”Hvad er det egentlig meningen, at der skal komme ud af
det her?”, som jeg er blevet mødt med i mange forskellige sammenhænge,
faglige og private. Et tredje spørgsmål var, hvorvidt tilbuddet om lægeordineret heroin har været til høring i etisk komité.

Ind imellem rejser personalemedlemmer og brugere også spørgsmål, som
har en mere moralsk dimension. Det kan f.eks. være et personalemedlem,
der til et morgenmøde siger: ”Vi må også tage det seriøst, at de [brugerne] ikke
kan gå andre steder hen og få denne behandling”, eller en bruger der siger: ”Jeg
føler mig fanget i denne behandling. Jeg synes ikke, at de behandler mig særlig godt
og hjælper mig med det, som de har lovet, men nu er jeg blevet så afhængig af deres
lortestof, at jeg ikke kan gå andre steder hen”.
17)
Jeg vil gerne sige tak til filosof, lektor
Thomas Brudholm for at have diskuteret nogle af nedenstående problemer
med mig. Fremstillingen er dog alene
mit valg og mit ansvar.
18)
I dette kapitel opererer jeg med et
skel mellem moral og etik. Moral
er betegnelse for et felt af følelser,
motiver, handlinger, erfaringer og
andre fænomener, som har at gøre
med, hvad vi opfatter som forkert og
rigtigt, godt og ondt, værdigt og krænkende. Etik er en refleksiv praksis (og
akademisk disciplin), der har fokus på
dette moralske felt.

Jeg har som sagt oplevet, at disse – og andre – spørgsmål kalder på mere
end bare en diskussion i forhold til empirisk viden om feltet, men også på
en diskussion i forhold til en anden slags viden. I dette kapitel vælger jeg
derfor at diskutere spørgsmålene ud fra et etisk perspektiv. Valget af etik
som omdrejningspunkt er dels inspireret af, at der er tale om spørgsmål,
der netop er moralske og derfor kan diskuteres ud fra et etisk perspektiv.
Dels fordi man ved den seneste heroinhøring i Danmark (2007) og en
konference om heroinbehandling i Norge (2011) havde inkluderet et indlæg fra to filosoffer, der adresserede nogle tilsvarende problemstillinger.
I Danmark holdt filosoffen Uffe Juul Jensen et oplæg om ’Lægeordineret
heroin i et samfundsmæssigt og etisk perspektiv’ (2007), og i Norge belyste
filosoffen Hallvar Fossheim etiske aspekter i et oplæg om ’Heroininkluderet LAR/Heroinassisteret behandling’ (2011). (LAR står for Lægemiddel Assisteret Rehabilitering.) Både Uffe Juul Jensens og Hallvar Fossheims indlæg er dog skrevet, inden man havde konkrete erfaringer med
heroinbehandling i Danmark og Norge, og det praktiske engagement og
kendskab til heroinbehandlingen giver nogle lidt andre perspektiver på de
moralske spørgsmål.
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Etiske diskussioner af heroinbehandling findes også i den internationale
litteratur, dels som en del af nogle mere generelle overvejelser omkring
opioid vedligeholdelsesbehandling (Opioid Maintenance Treatment
(OMT) (f.eks. Bell et al. 2012), dels er der nogle få, mere specifikke overvejelser omkring netop heroinbehandling. Disse mere specifikke overvejelser beskæftiger sig primært med det etisk forsvarlige ved de forskningsprojekter, der har sammenlignet heroin med metadon (og som
blev præsenteret i kapitel 2). Som et eksempel på dette kan nævnes Louis
Charland, der i en artikel fra 2002 diskuterer, hvorvidt heroinafhængige
kan siges at være kompetente til at træffe beslutning om deltagelse i forskningsprojekter, hvor de vil få udleveret heroin gratis (jeg vil vende tilbage
til dette spørgsmål senere).
Nedenfor er listet en række spørgsmål, som jeg oplever som mere moralske
end empiriske. Nogle få af disse spørgsmål vil jeg efterfølgende diskutere
ud fra en række etiske overvejelser. Jeg har opdelt spørgsmålene i overordnede spørgsmål om heroinbehandling og samfundet, og i specifikke
spørgsmål relateret til henholdsvis brugere og heroinbehandling. Nogle
af spørgsmålene er også blevet belyst i enten Jensens eller Fossheims redegørelser, hvorimod andre i højere grad er udsprunget af konkrete erfaringer og problematikker fra heroinbehandlingen.
Overordnede spørgsmål om heroinbehandling og samfundet:
• Er lægeordineret heroin en legitimering af narkomani (Jensen 2007)?
• Er heroinbehandling et skridt på vejen til legalisering af heroin
(Jensen 2007)?
• Hvis vi tilbyder heroin til heroinafhængige, kan dette behandlingsprincip så overføres til andre afhængighedsproblemer, således
at vi også skal tilbyde alkoholikeren gratis guldøl (Jensen 2007)?
• Når vi har besluttet, at heroin er et forbudt stof, kan man så lave
små ’zoner’, hvor de almindelige samfundsmæssige regler ikke
gælder (Fossheim 2011)?
• Kan man holde fast i, at heroinbehandling er behandling, eller
er det rettere en parkering af mennesker, som vi ellers ikke ved,
hvad vi skal gøre ved?
Specifikke spørgsmål om brugerne:
• Er misbrugere mennesker, der selv kan træffe relevante
beslutninger om deres liv, eller styrer stofferne dem (Houborg
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2006; Charland 2002)?
• Har brugerne en reel oplevelse af at kunne fravælge heroinbehandlingen, når de først er indskrevet (Fossheim 2011)?
• Er formålet med heroinbehandlingen primært at hjælpe
brugerne, eller er det at begrænse stofmisbrugets skadevirkning
i samfundet (Orr & Wynia 2002)?
Specifikke spørgsmål til heroinbehandlingen:
• Hvad er god behandling, og er heroinbehandling god
behandling (Jensen 2007)?
• Kan det forsvares, at behandling med heroin kun tilbydes til
en mindre del af den potentielle målgruppe på grund af lille
udbredelse og strenge krav?
• Hvilke in- og eksklusionskriterier er det forsvarligt og rimeligt
at anvende?
• Hvordan håndterer man, at brugerne kun kan få denne
behandling i heroinklinikkerne og derfor ikke nødvendigvis
tør udfordre personale og system?
• Hvordan håndterer man, at (nogle) brugere oplever at blive
meget afhængige af DAM (det medicinske navn for heroinen)
og dermed føler sig bundet til netop heroinbehandlingen?
• Er man som personale ansvarlig for brugernes fortsatte
heroinafhængighed (Fossheim 2011)?
• I hvilket omfang er man som behandlingsinstitution ansvarlig i
forhold til handlinger, som brugerne foretager uden for
behandlingsinstitutionen (f.eks. injektion i lysken)?
Jeg vil ikke hævde, at disse lister over spørgsmål er fuldstændigt udtømmende, men de dækker meget godt mine erfaringer med heroinbehandling og de spørgsmål, som jeg er blevet stillet gennem tiden. For at kunne
svare på (nogle af) disse spørgsmål har jeg søgt inspiration i forskellige
tekster om etik i forbindelse med socialt og lægeligt arbejde. Jeg har valgt
primært at tage udgangspunkt i forskellige danske tekster. Det skyldes,
at etiske spørgsmål til behandlingstilbud er afhængige af den institutionelle og samfundsmæssige kontekst, som behandlingen foregår inden for
(Wulff 1995). Det kan derfor være svært at overføre diskussionerne fra
f.eks. en amerikansk kontekst til en dansk. De tekster, som jeg har valgt at
trække på, er – udover Jensen (2007) og Fossheim (2011) der blev nævnt
ovenfor – en beskrivelse af etik i forhold til lægelig behandling (Wulf 1995)
og to tekster, der beskæftiger sig med etik i forhold til social behandling
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(Dansk Socialrådgiverforening 2000; Husted 2009). Disse tekster er valgt,
fordi heroinbehandling består af både medicinsk behandling og social
behandling.

Diskussion af udvalgte spørgsmål
Jeg har – af pladshensyn – valgt kun at diskutere et par af de spørgsmål,
som jeg har listet ovenfor. Jeg har valgt dem ud, jeg opfatter som mest centrale. Diskussionen af disse spørgsmål vil kunne give en fornemmelse af,
hvordan resten af spørgsmålene kan diskuteres og besvares.

Er lægeordineret heroin en legitimering af narkomani?
Når vi indfører lægeordineret heroin og dermed gør heroin til medicin,
betyder det så også, at vi flytter afhængigheden (eller narkomanien) ud
af en moralsk sfære og ind i en medicinsk, hvorved narkomani bliver en
sygdom snarere end en moralsk brist? Vil narkomanien så at sige blive neutraliseret til sygdom ved indførslen af heroinbehandling?
Til dette spørgsmål skriver Jensen, at vi i dag ikke kunne finde på at diskutere, om f.eks. antidepressiv medicin er en moralsk legitimering af
sindslidelser. Sindslidelser er – som de fleste andre sygdomme – i dag
placeret udenfor den moralske sfære og i en sfære, hvor sygdomme og
problemer bliver behandlet. Når Jensen netop vælger sindslidelser som
eksempel skyldes det, at sindslidelser tidligere blev anset for at være moralske snarere end biologiske sygdomme. At spørgsmålet om legitimering
overhovedet meningsfuldt kan formuleres betyder, at vi ikke anskuer afhængighed på samme måde som andre sygdomme. Jensen foreslår, at vi
i stedet for at udskille stofbrugere som en særlig slags brugere i velfærdssamfundet anskuer dem som mennesker, der har brug for hjælp, på lige
fod med andre mennesker der har brug for hjælp (2007: 80).
Han skriver: ”I en kulturel og værdimæssig sammenhæng er spørgsmålet
således ikke: Lægeordineret heroin eller ej? Besvarelsen af dette spørgsmål
må underordnes svaret på et mere grundlæggende spørgsmål: Skal stofafhængige … have status som brugere af vort sundhedsvæsen (og socialvæsen)?
Hvis svaret er ja … skal de – ifølge de værdier som generelt sættes i højsædet i Danmark nu – have adgang til en sammenhængende behandling,
hvor den bedste biomedicinske indsats forbindes med psyko-social be182

handling og omsorg” (Jensen 2007: 80, fremhævelse og parentes i original).
For nogle heroinafhængige brugere vil den bedste biomedicinske indsats
formentlig være heroinbehandling. De udenlandske undersøgelser, der er
resumeret i kapitel 2, peger på, at for i hvert fald nogle heroinafhængige
er heroin et bedre tilbud end metadon. Et spørgsmål om evt. legitimering
bør derfor ikke stille sig hindrende i vejen for heroinbehandlingen.
Medikalisering af et givent område kan ganske rigtigt betyde, at den enkeltes ansvar bliver mindre, da der jo nu er tale om en sygdom snarere end
umoralske praksisser (Jensen 2007: 77). Som Wulff påpeger, så har vi i Danmark en fast tradition for solidaritet i forhold til behandling af sygdomme
og også dækker sygdomme, som er selvforskyldte (1995). Dette kan pege
mod en legitimering af narkomani/afhængighed. På den anden side er
der i dag også træk i sundhedsvæsenet, som peger mod en ansvarliggørelse
af det enkelte individ i forhold til helbredsskadelige praksisser som rygning, overvægt m.m. (op.cit: 78). At afhængighed bliver gjort til en sygdom, vil i dag ikke nødvendigvis føre til en fjernelse af det individuelle
ansvar.
Man kan også se på den konkrete udformning af heroinbehandlingen
(som der er redegjort for i de foregående kapitler). Hvis man gør det, så
må man konstatere, at brugere i heroinbehandling faktisk har et ret stort
ansvar i forhold til f.eks. fremmøde, samarbejde og deltagelse i monitorering. Der er altså ikke tale om ’fri heroin’ i de danske heroinklinikker,
men heroin på nogle ret så krævende vilkår. Det er også værd at huske på,
at der er tale om en temmelig speciel form for medikalisering, når vi taler
om heroinbehandling (se også kapitel 3, 6 og 8), hvor heroinen stadig
er indhegnet på en sådan måde, at ingen kan være i tvivl om, at der ikke
er tale om uskyldig medicin, men om problematisk stof. Der er altså ikke
umiddelbart tale om legalisering forstået som ’fri heroin’, men om heroin
på ganske særlige vilkår.
Vi kan til en vis grad tale om, at heroinbehandlingen peger på en forskydning mod en opfattelse af stofmisbrug som primært et medicinsk problem
snarere end som noget moralsk fordærveligt. I den konkrete udformning
af heroinbehandlingen kan man dog ikke følge det næste led i argumentet
om, at en sådan forskydning vil føre til en legitimering af afhængighed
og misbrug. Der er snarere gjort rigtig meget for at tydeliggøre, at heroin
fortsat er et farligt stof, som kun nogle ganske få udsatte mennesker kan
få adgang til, og kun på ganske særlige vilkår i forhold til fremmøde, kontrol m.m. Dermed fastholdes det også, at heroin er et problematisk stof at
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bruge i en behandlingsmæssig sammenhæng. Man kan sige, at man i praksis har forsøgt at balancere mellem at tilbyde stofbrugere den bedste behandling og samtidig fastholde stofafhængighed som et særligt problem.

Skal vi så også til at give guldøl til alkoholikere?
Inspireret af Jensens perspektiv, der er refereret ovenfor, vil et modspørgsmål til dette spørgsmål være: Hvad er god behandling for henholdsvis stofmisbrug og alkoholmisbrug? Kan det være god behandling at give
heroinafhængige heroin? Kapitel 2, 5 og 9 har peget på, at det kan det
godt. Kan det så også være god behandling at give alkoholikeren guldøl?
Dette spørgsmål er det vanskeligere at svare ja til.
Der kan findes mange bud på, hvad behandling dog er for noget. Et bud
fra en central aktør på området kommer fra Dansk Socialrådgiverforening.
Her defineres behandling som at give mennesker: ”… frihed til at magte
deres eget liv og livsvilkår samt frihed til at kunne klare sig selv…” (2000:
2). Vi kan derfor spørge, om henholdsvis guldøl og heroin kan siges at gøre
brugeren i stand til i højere grad at magte sit liv? Igen har de foregående
kapitler vist, at heroinbehandlingen for nogle brugere giver en større grad
af selvbestemmelse. De beskriver f.eks. at få ro til at koncentrere sig om
andre ting i deres liv. Og igen er det tvivlsomt, om man på tilsvarende vis
kan svare ja, når det gælder guldøl. Da guldøl ikke er kriminaliseret, er der
typisk ikke samme pres på alkoholikere i forhold til at skaffe deres ’stof’.
Deres problemer kommer snarere fra de fysiske, kognitive og sociale konsekvenser, som et stort indtag af alkohol skaber.
Hallvar Fossheim peger i sin tekst på, at man også er nødt til at forholde sig
til spørgsmålet om, hvor stor risiko der er ved en given behandling. Og at
man ikke bare kan dække sig ind under, at hvis brugerne ikke var i behandling, ville deres adfærd være væsentligt mere risikobetonet (2011). Der er
flere typer af svar på dette spørgsmål. For det første kan man pege på, at
heroin ikke er særligt skadelig, hvis det er rent og tages under kliniske omstændigheder (se f.eks. Carnwarth & Smith 2002). Den store helbredsmæssige risiko ved heroin er at dø af en overdosis (her tillader jeg mig at se
bort fra risikoen for at udvikle afhængighed, da vi har at gøre med mennesker, som allerede er afhængige). De fleste andre skadevirkninger, som
brugere af heroin i dag oplever, stammer fra den kriminalisering af stoffet, der gør, at stoffet tit er urent, taget under uhygiejniske forhold med
meget stress, og at der skal skaffes mange penge til at finansiere brugen.
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Alkohol er derimod relativt giftigt og kan ødelægge krop og hjerne ved
længere tids brug. Man kan tage heroin gennem mange år uden de store
bivirkninger – det kan man ikke på samme måde med alkohol i større
mængder. For det andet, er heroinbehandlingen i den udformning, som
den har fået i Danmark, karakteriseret af en høj grad af sikkerhed. Der er
således gjort rigtig meget for at forhindre, at folk dør af en overdosis. Der
er altid sundhedsfagligt personale tilstede, som har modtaget særlig undervisning i førstehjælp og genoplivning. Der er diverse tekniske remedier
tilstede – herunder modgift, ilt og hjertestarter. Og der er en række velbeskrevne procedurer, som skal sikre, at personalet i tilfælde af overdosis
eller ildebefindende ved, hvordan der skal handles. Der er således heller
ingen brugere, der endnu er døde i forbindelse med heroinbehandlingen.
Som beskrevet i kapitel 2 er der dog registreret flere utilsigtede hændelser
i forbindelse med heroinbehandlingen end i forbindelse med metadonbehandling, så det er ikke noget uvæsentligt spørgsmål at stille.
Så nej – vi skal ikke også give guldøl til alkoholikeren, da guldøl ikke på
samme måde som heroin vil kunne kvalificere til betegnelsen god behandling. Men overvejelserne peger på, at spørgsmålet om autonomi og frihed til at håndtere egne livsvilkår er vigtigt, når vi diskuterer behandling.
Måske specielt en så indgribende og kontrollerende behandlingsform som
heroinbehandling.

Er misbrugere personer, der kan træffe
relevante beslutninger?
Eller er de styret af deres stofbrug? Når brugerne siger ja til gerne at ville
i heroinbehandling, kan vi så tro på, at det er dem selv, der svarer, eller
er det snarere deres stoftrang, der her øjner muligheden for en relativ let
adgang til yndlingsstoffet?
Inden for den medicinske verden har der været en tendens til at opfatte
stofbrugere som værende overtaget af deres stoftrang og dermed ikke længere som frie individer. Således skriver Henrik Wulff om stofafhængige:
”… at man kun kan indgå aftaler med autonome mennesker, og at narkomaner ikke er autonome, når det gælder deres misbrug. De kan være
yderst ræsonnable, når det gælder andre af livets forhold, men når det
gælder misbruget, har de ikke længere deres frie vilje i behold” (1995: 131132). Og man kan finde tilsvarende beskrivelser i den udenlandske litteratur: ”Denne [den manglende kompetence til at lave frivillige beslutninger
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når det gælder heroin] er, fordi kronisk heroinafhængighed resulterer i
en radikal forandring i de personlige værdier, der gør det at søge og bruge
heroin til det dominerende mål i en misbrugers liv. Helt bogstaveligt, så er
den afhængiges hjerne blevet kidnappet af stoffet (Leshner 1997)” (Charland 2002: 41, min oversættelse).
En sådan position aftvinger to nye spørgsmål: 1) Hvis den heroinafhængige ikke kan selv, hvem skal så træffe sådanne beslutninger? og 2)
Hvordan afgrænser man spørgsmål, der handler om stoffer, fra spørgsmål
der handler om penge, familie, sociale forhold osv.? Disse afledte spørgsmål
peger på, at en sådan position – at afhængige individer ikke kan træffe
beslutninger om stoffer – er uhåndterbar i mange situationer: Juridisk,
behandlingsmæssigt osv.
En anden position i forhold til dette finder vi hos den danske sociolog
Esben Houborg (2006). Han har i sin ph.d.-afhandling netop behandlet
spørgsmålet, om brugere i metadonbehandling kan ses som subjekter, der
kan handle selvstændigt, eller om de er styret af deres misbrug. Houborg
finder, at disse brugere vil have perioder med kontrol og perioder uden
kontrol, hvor brugerne løbende taber og genvinder deres position som
subjekter. En tilsvarende tilgang findes hos nogle forfattere, der har kommenteret på Charlands perspektiv om misbrugere som kidnappet af deres
afhængighed. Her skriver Orr & Wynia: ”Vi hævder – på basis af virkelige,
men dog anekdotiske, kliniske observationer – at heroinafhængige ofte
har betydningsfulde andre mål, herunder at tage sig af deres børn, have et
ordentligt job, forblive sunde og måske endda ubehag over deres misbrug
(2002: 53, min oversættelse).
Selv om denne position er mere pragmatisk i sin tilgang og relaterer
spørgsmålet om autonomi til en række kontekstmæssige forhold, rejser
den dog også et nyt spørgsmål, der ligeledes er vanskeligt at håndtere,
nemlig: Hvordan vurderer man, hvornår en bruger er i stand til at træffe
beslutninger, og hvornår vedkommende ikke er i stand til det?
Som et bud på en tredje position er der den bruger, som siger: ”Nu er jeg
jo ikke sådan et slags menneske, der har lyst til at leve livet uden at være skæv!”
Denne bruger ser det at være på stoffer som en integreret del af sin subjektivitet – og ikke som en modsætning til den, sådan som det er tilfældet
i begge ovenstående positioner.
Selv om denne bruger ikke er alene om et sådant synspunkt, er der dog
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også mange brugere, der beretter om, at de har gjort mange ting i en
tilstand af påvirkethed eller plaget af abstinenssymptomer, som de efterfølgende har fortrudt. Og mange bærer også rundt på et ønske om helt at
kunne slippe stofferne. Nogen – blandt andre ovennævnte bruger – har
dog valgt, at stofbruget er noget, som hun eller han gerne vil.
Der er umiddelbart ikke noget entydigt svar på, hvilken af de tre positioner, der er rigtige. Og alle tre rejser følgespørgsmål, som ikke nødvendigvis gør en beslutning nemmere.
For at komplicere spørgsmålet yderligere, så er det værd at nævne, at stofafhængighed rent juridisk ikke betyder, at man er fritaget fra straf. Man er
altså juridisk et subjekt, der er ansvarlig for egne handlinger, selvom man
er afhængig af stoffer (Ling 2002). Og man kan derfor spørge, om vi i ét
bureaukratisk domæne (det behandlingsmæssige) kan hævde manglende
evne til at træffe beslutninger, mens vi fastholder ansvar i et andet bureaukratisk domæne (det juridiske)?
Også behandling spiller ind på spørgsmålet om autonomi og subjektivitet. Houborg peger i sin analyse også på, at ikke kun afhængigheden,
men også behandlingen påvirker brugerne og vedkommendes subjektivitet: Behandling udgør en række tiltag af medicinsk, social og psykologisk karakter, som skal gøre brugeren bedre i stand til at opnå og bevare
herredømmet over deres tilværelse, men som også underlægger brugeren
forskellige former for ydre kontrol og overvågning (Houborg 2006). Dvs.
at afhængighed som sådan ikke er en unik tilstand for mennesker i forhold
til kompromittering af subjektivitet. Endelig kan man inspireret af Uffe
Juul Jensen (2007) spørge, om substitutionsbehandling (herunder heroinbehandling) udgør en grundlæggende anderledes case end andre typer
medicinsk behandling, eller om det er en integreret del af mange behandlingsrelationer og -situationer, at menneskers subjektivitet begrænses?
Spørgsmålet, om misbrugere er personer, der kan træffe relevante beslutninger, er dermed umiddelbart vanskeligt at besvare entydigt. Pragmatisk
må man dog pege på, at brugerne i det virkelige liv træffer beslutninger –
om at tage heroin, om at gå i behandling, ligesom brugerne træffer beslutninger i forhold til andre områder af deres liv. Man kan også pege på, at
stofferne er svære at afgrænse fra andre aspekter af livet, og at en position,
hvor man vil begrænse brugernes valgmuligheder i forhold til stofområdet, meget let vil lede til en position, hvor brugernes autonomi generelt
skal underkastes mere omfattende begrænsninger.
187

KAPITEL 10
ETISKE DISKUSSIONER
AF HEROINBEHANDLING

Er heroinbehandling ordentlig behandling?
Det sidste centrale spørgsmål, jeg vil diskutere her, er, om heroinbehandling er ordentlig behandling (Jensen 2007). Nogle – formentlig de fleste
– af de brugere, der er indskrevet i heroinbehandling, får det bedre. Sundhedsstyrelsens midtvejsevaluering peger bl.a. på markante ændringer i
brugernes kriminalitet og sidemisbrug (2012: 16-17; se også kapitel 2).
Som jeg også har redegjort for i kapitel 5, er mange af brugerne glade for
den heroin, de får (i modsætning til den metadon de kommer fra), den
ro de oplever som et resultat af heroinbehandlingen, og det økonomiske
overskud de får, fordi de ikke selv skal skaffe penge (se også kapitel 9.)
Heroin er som behandlingsstof et konkret tiltag, der virker på nogle problematiske områder i brugernes liv.
For nogle brugere – igen formentlig de fleste – kan heroinen ikke stå
alene, men skal suppleres af psyko-social støtte og behandling. Heroinen
ændrer ikke ved mange af de mere grundlæggende problemer i brugernes
liv (se også kapitel 9), og skal disse adresseres, kræver det yderligere tiltag
(se også kapitel 7). Vi er hermed tilbage til Uffe Juul Jensens definition af,
hvad god behandling er: Kombinationen af ”den bedste biomedicinske
indsats forbindes med psyko-social behandling og omsorg” (2007: 80). Det
kritiske spørgsmål i den forbindelse er, om vi rent faktisk giver denne mulighed. Nogle brugere er relativt tilfredse med det samlede behandlingstilbud, hvorimod andre faktisk efterlyser en bedre psyko-social indsats (se
også kapitel 5 og 7). Enkelte brugere giver udtryk for en frustration over
at være blevet afhængige af heroinen, men er så utilfredse med den øvrige
behandling, at de ville ønske, at de kunne slippe den lægeordinerede heroin.
Så er heroinbehandling ordentlig behandling? For en del brugere er svaret ja. For en del andre brugere har den i hvert fald potentialet til at blive
det, hvis den medfølgende psyko-sociale behandling lever op til de standarder, der eksisterer på området (se f.eks. Pedersen 2005a).
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Afrunding
Er heroinbehandling moralsk forsvarlig? Skal man kunne svare ja til dette,
står behandling centralt: For at det skal være forsvarligt og give mening,
kræver det, at der er mulighed for behandling – ikke bare i form af heroin, men en bredere definition af behandling (inklusiv psyko-social behandling). Stoffet alene kommer til at svare til at give alkohol til alkoholikere. Giver man derimod muligheder for behandling i et bredere perspektiv, så er der ikke nogen grund til at opfatte heroinbehandling som
anderledes end andre former for behandling (medicinsk og misbrugsmæssigt).
Endelig er det vigtigt at påpege, at hvis vi vil tilslutte os det synspunkt, at
etiske spørgsmål i forbindelse med en praksis som heroinbehandling bør
diskuteres som konkrete vurderinger og afvejninger i konkrete tilfælde,
er det centralt, at man afsætter ressourcer (særligt tid og rum) til også at
vurdere og diskutere mere moralske spørgsmål i forbindelse med f.eks.
supervision, personalemøder, behandlingskonferencer og lignende.
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Ovenstående kapitler har bragt en række centrale temaer om heroinbehandling i en dansk sammenhæng frem. Helt centralt står brugernes syn på
heroinbehandlingen. De er overvejende positive. Brugerne fortæller om, at
de med heroinbehandlingen får det stof, som de oplever virker for dem. De
skal derfor ikke ud og skaffe illegal heroin ved siden af metadonbehandlingen
og slipper dermed også for at skulle skaffe penge til at finansiere brugen af
illegal heroin.

Brugerne fortæller også om, at heroinbehandlingen har givet dem mere
ro i deres hverdag. De skal ikke længere bruge tid og kræfter på at skaffe
stoffet eller bekymre sig om, hvor stoffet skal komme fra. Mange oplever
også en normalisering af deres hverdag, hvor de ikke længere kun magter
at koncentrere sig om penge og stof, men får tid og overskud til andre ting.
F.eks. at tage sig af familie, forskellige slags fritidsaktiviteter eller sig selv.
Ovennævnte fund er stort set parallelle med dem, som Sundhedsstyrelsen
fandt i deres evaluering af heroinbehandlingen (2012) og understøttes
også af de livskvalitetsdata, som blev afrapporteret i kapitel 9.
Brugerne fortæller selv, at de oplever, at det er heroinen, der gør den store
forskel. De har nogle meget negative erfaringer med metadon, som de
synes er et dårligt stof, og tilsvarende mere positive oplevelser knyttet til
heroin. Dette positive syn på heroin fastholdes stort set også i behandlingen – det er altså ikke kun knyttet til den heroin, som de tidligere har købt
på gaden.
Her afviger de danske brugere fra den fortolkning, som forskerne i flere
af de udenlandske undersøgelser peger på, nemlig at det primært er den
struktur og kontakt samt den medfølgende sociale behandling, der skaber
forandringerne. De danske brugere peger direkte på heroinen som den
afgørende forskel i deres oplevelse af heroinbehandlingen.
Når brugerne peger på ting, de gerne så ændret, så er det bl.a. det forhold,
at heroinen kun kan indtages på klinikkerne. De oplever sig som meget
bundne af behandlingen med heroin, og nogle gange stiller denne binding sig hindrende i vejen for, at de kan leve et mere normalt liv. Enkelte
har måttet opgive arbejde, flere har opgivet forskellige slags aktiviteter og
frivilligt arbejde eller har ikke magtet at deltage i planlagte kurser. Flere af
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de brugere, der er holdt op i heroinbehandlingen, har også peget på disse
forhold som vigtige årsager til at holde op – at deres øvrige liv gik i stå,
fordi heroinbehandlingen tog så meget tid. Et andet forhold, som brugere
både i og uden for heroinbehandlingen peger på, er, at de godt kunne
tænke sig, at heroinen kunne indtages på andre måder end ved injektion.
Analyserne i denne bog har vist, at den danske model for heroinbehandling ligger meget tæt op af de modeller, som man har anvendt i de udenlandske randomiserede, kontrollerede forsøg. Der er altså tale om en
snæver og restriktiv model, hvor en medicinsk logik spiller en relativ stor
rolle. Man har med heroinbehandlingen forsøgt at transformere heroinen
fra at være et gadestof til at være et medicinsk, lægeordineret præparat. En
stor del af personalet peger på, at denne transformation er vigtig for, at de
oplever, at deres arbejde giver mening – både fag-professionelt og etisk.
Det er for dem vigtigt at fastholde, at der er tale om behandling og ikke
kun om gratis heroin.
Analysen har identificeret en række centrale dilemmaer i heroinbehandlingen. På den ene side gør disse dilemmaer heroinbehandlingen konfliktfyldt for deltagerne – både brugere og personale – i heroinbehandlingen.
På den anden side er det måske netop den tvetydighed, som dilemmaerne
også rummer, der gør det muligt for brugere og personale at mødes omkring heroinbehandlingen.
Det første dilemma handler om medikaliseringens konsekvenser. Som
beskrevet er det på den ene side formentlig det, som gør det muligt for
en del personale at kunne arbejde på dette område. På den anden side
er den omfattende kontrol, som har været med til at ændre heroin fra et
gadestof til medicin, et af de områder brugerne (både i og uden for heroinbehandling) peger på som vanskelige ved heroinbehandlingen og gerne
så ændret. Det rejser spørgsmålet, om der kan ændres eller løses op på den
overvågning og kontrol, som heroinbehandlingen i sin nuværende form
eksisterer i – og i kraft af. Indenfor rigtig mange andre områder af behandlingssystemet i Danmark anerkender man, at brugeres og patienters syn på
behandlingen er vigtig, hvis man skal kunne tilbyde god behandling, men
spørgsmålet er, om man tør og kan skabe samme åbenhed, når der er tale
om stofbrugere og heroin?
Det andet dilemma, som analysen i de foregående kapitler tydeligt har
beskrevet, er forholdet mellem på den ene side den sociale behandling
og på den anden side den medicinske behandling med heroin. Som
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beskrevet har den primære interesse – både politisk, bureaukratisk, planlægningsmæssigt og praktisk – koncentreret sig om heroinbehandlingen,
hvilket har efterladt den sociale behandling som et vagt defineret vedhæng, som skal finansieres af trængte kommunale budgetter og ikke af en
særskilt bevilling, som der er tale om med heroinen. Analysen peger også
på, at det formentlig betyder, at man kun i begrænset omfang kommer til
at kunne udnytte det potentiale for forandring, som heroinbehandlingen
betyder for en del af brugerne.
Heroinbehandling – og med den de brugere, der er indskrevet i behandling – kan i sin nuværende form beskrives som udspændt mellem på den
ene side en kraftig normalisering og på den anden side en kraftig institutionalisering. Der er ikke nogen tvivl om, at mange af brugerne oplever en
stor normalisering i forbindelse med heroinbehandlingen: Mindre kriminalitet, mindre misbrug, at det stof, man har brug for, kan tages under
ordentlige forhold osv. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at denne
normalisering er på bekostning af en kraftig institutionalisering, hvor
brugerne bliver bundet til behandlingsinstitutionen i langt højere grad,
end de tidligere har været vant til. Igen kan man spørge, om heroinbehandling skal være knyttet til et særligt institutionelt rum, eller om der kan
skabes plads til i højere grad at udnytte det potentiale (f.eks. uddannelse,
arbejde, et mere normalt liv) som mange brugere knytter til heroinbehandling?
Ovenstående gennemgang har ikke forholdt sig til, om de penge, der er
brugt på behandlingstilbuddet med lægeordineret heroin, kunne være
brugt bedre andre steder i misbrugsbehandlingssystemet. Med dette forbehold peger analysen på, at behandlingen med lægeordineret heroin er
et godt tilbud til nogle brugere, men også at nogle brugere ikke kommer
i behandling pga. de krav, der stilles. Den peger også på nogle af de områder, som med fordel kan diskuteres og måske ændres på i fremtiden, hvis
man i fællesskab kan finde frem til nogle bedre løsninger, der på den ene
side kan imødekomme myndigheder og personales behov for kontrol med
heroinen og på den anden side brugernes ønske om, at heroinbehandlingen ikke er en helt så speciel behandling.
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BILAG 1. METODE
Som nævnt har dataindsamlingen til projektet foregået fra årsskiftet
2009/2010 til årsskiftet 2011/2012. Den første bruger startede i heroinbehandling i marts 2010, og de første par måneder inden da blev brugt til at
deltage i forskellige planlægningsmøder, uddannelse, studieture, informationsmøder m.m.

Fem klinikker
Som nævnt i indledningen har alle fem heroinklinikker i Danmark været
inddraget i projektet. Hovedvægten på dataindsamlingen – særligt deltagerobservationen – har dog været på de to klinikker i Københavnsområdet: Valmuen og Hvidovre. Dette skyldes alene praktiske forhold – jeg bor
med min familie i København og har ikke haft mulighed for at rykke teltpælene op i en længere periode. Det betyder, at heroinklinikkerne i resten
af landet er blevet inddraget gennem korterevarende besøg – typisk af tre
dages længde, hvor jeg ad nogle omgange har været til stede i klinikkerne
i Århus, Odense og Esbjerg og fulgt deres hverdag samt talt med brugere
og personale.
Jeg skriver generelt om heroinbehandlingen i denne bog – bortset fra
de steder, hvor det specifikt fremhæves, at der er tale om nogle konkrete
klinikker (primært i kapitel 4 om organiseringen og i kapitel 8 om rum).
Dette skyldes en oplevelse af, at heroinbehandlingen, brugere og personale på tværs af de fem klinikker i det store og hele er meget tæt på hinanden og oplever de samme udfordringer og dilemmaer såvel som de samme
muligheder og potentialer i forbindelse med heroinbehandlingen.

Adgang
Adgangen til feltet har været relativ uproblematisk. Jeg har haft den store
fordel, at projektet som nævnt er finansieret af en af de behandlingsinstitutioner, der har etableret en heroinklinik (Hvidovre). Det gav mig i udgangspunktet adgang til heroinklinikken i Hvidovre og gennem dem adgang til at deltage i en række planlægningsmøder og studieture, hvor der
også deltog repræsentanter fra de andre behandlingstilbud, der overvejede at etablere et behandlingstilbud med heroin. Herigennem har jeg
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haft mulighed for at hilse på og træffe aftale om også at inkludere de øvrige
klinikker, sådan at projektet endte med at inkludere alle fem klinikker.
Det har også givet mig mulighed for at følge heroinbehandlingen fra starten og følge med i en del af overvejelserne omkring etablering og drift.
Det gjorde også, at jeg allerede var en fast del af klinikkernes hverdag, da
andre studerende og en række journalister begyndte at interessere sig for
heroinbehandlingen, og jeg var dermed allerede ’inde’, da klinikkerne
begyndte at begrænse adgangen ’udefra’.
Jeg er på alle fem klinikker blevet modtaget med stor åbenhed og interesse
og har fået mulighed for at lave den dataindsamling, som jeg har ønsket.
Det har været meget positivt at opleve den store villighed til at dele erfaringer og oplevelser med mig.

Den konkrete dataindsamling
Dataindsamlingen til dette projekt falder i fire dele. For det første har jeg
lavet deltagerobservation på de fem heroinklinikker. For det andet har jeg
lavet en række åbne interview med brugere og personale på klinikkerne.
For det tredje har jeg lavet en række mere strukturerede interview med
brugerne baseret på to spørgeskemaer om selvoplevet livskvalitet – EQ-5D
og DUQOL. Og for det fjerde har jeg fulgt debatten omkring heroinbehandlingen i medierne i løbet af projektet samt læst de offentlige vejledninger og lovgivninger på området. Indsamlingen af data omkring selvoplevet livskvalitet er behandlet i kapitel 9 om livskvalitet. Nedenfor vil jeg
kort præsentere den dataindsamling, der er sket ved hjælp af interview og
deltagerobservation.

Interview
Interview med brugere og personale er blevet gennemført som åbne interview, hvor interviewer dog har haft en interviewguide med de emner,
jeg gerne ville have belyst. Hovedparten af interviewene er foretaget af
mig. Derudover har antropolog Kirstine Birk stået for en del af personaleinterviewene. Langt hovedparten af interviewene er blevet optaget og
efterfølgende gennemlyttet og analyseret. Ved en mindre del er der blevet
taget udførlige noter undervejs, og interviewene er efterfølgende blevet
nedskrevet.
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Interview med personale har handlet om beskrivelser af arbejdsopgaver,
hvordan en typisk arbejdsdag ser ud, beskrivelse af gode og dårlige forløb
med brugerne, forventninger til heroinbehandlingen, dilemmaer i heroinbehandling og definition af misbrug.
Interview med brugere har typisk handlet om forventninger til og oplevelse med heroinbehandlingen, ønsker til livet fremefter, tidligere erfaringer med misbrugsbehandling, syn på det konkrete tilbud, overvågningen, ønsker til ændringer i behandlingstilbuddet, hvordan det har påvirket
deres liv at komme i heroinbehandling og syn på heroin.
Nogle af brugerinterviewene har været kombineret, hvor vi først har
gennemført de strukturerede spørgeskema-interview og efterfølgende et
mere åbent interview. I andre af spørgeskema-interviewene har brugeren
givet så deltaljerede svar og forklaringer på de svar, der blev registreret i
spørgeskemaet, at det har givet en række yderligere informationer, som
ligger meget tæt på dem, der er resultatet af de mere åbne interview og
derfor er blevet skrevet ned ved siden af spørgeskemaerne.
I alt er der interviewet 30 personalemedlemmer på de forskellige klinikker. 50 brugere har deltaget i forskellige slags åbne interview, og i alt er 116
brugere blevet interviewet ved hjælp af de to spørgeskemaer.

Deltagerobservation
Deltagerobservation har spillet en central rolle som dataindsamlingsmetode i dette projekt. Det har den, dels fordi jeg har haft en unik mulighed
(praktisk og økonomisk) for at have adgang til heroinklinikkerne gennem
en længere periode, dels fordi et fokusområde for projektet har været at
få viden omkring behandlingskultur og hverdagsliv på klinikkerne. Dvs.
det flow af små hverdagsaktiviteter, som udgør hovedparten af livet på
klinikkerne, men som det kan være svært at få viden om gennem interview, enten fordi den slags viden sjældent tillægges betydning i modsætning til de spektakulære undtagelser (overdoser, overfald, konflikter eller
den vellykkede nedtrapning), eller fordi den viden primært er praktisk og
dermed ikke-sproglig (se også Johansen & Ludvigsen 2011).
Deltagerobservationen har også givet mulighed for en lang række mindre
samtaler og udvekslinger af information om heroinbehandlingen. Når en
bruger f.eks. kommer hen og sætter sig ved samme bord, hvor man selv
214

BILAG 1
METODE

sidder og siger hej. Og man spørger ad, hvordan det går. Og brugeren
fortæller, at det går rigtig godt. At han ikke har taget kokain de sidste par
måneder, fordi han ikke behøvede det længere. Den type af mindre udvekslinger er der rigtig mange af i mit materiale. Man kan ind imellem
få fornemmelsen af, at sådanne tilkendegivelser er mere ærlige, da situationen er mere umiddelbar end i et aftalt interview.
Deltagerobservationen giver også mulighed for at sætte brugerens udsagn
fra interviewene ind i en kontekst og validere dem i forhold til den adfærd, de udviser i klinikken. Et eksempel på dette kan være en bruger, der
fortæller, at han kun tager heroinen for ikke at blive syg og slet ikke ønsker
at kokse. Når man så gentagende gange efterfølgende ser den pågældende
bruger sidde og kokse, så må man overveje, hvorfor brugeren siger noget
andet, end vedkommende praktiserer.
Deltagerobservationen blandt personalet har ligeledes givet mulighed for
en løbende snak med dem om, hvordan de arbejder, hvad det er, de gør,
og hvorfor de gør, som de gør. F.eks. har det givet mulighed for at få dem
til at forklare, hvordan en vene skal se ud for at være velegnet at injicere i.
Eller det har givet mulighed for at observere, hvordan de taler om deres
arbejde på morgenmøder, personalemøder m.m.

Forskningsetik
Alle brugerne har givet skriftligt informeret samtykke i forbindelse med
deltagelse i interview. Brugere, som har sagt ja til at deltage, men flere
gange ikke er mødt op til en aftale, har jeg undladt at blive ved med at
opsøge. Flertallet af de adspurgte brugere har gerne villet medvirke i projektet, men ind imellem har nogle afslået. Jeg har valgt at se dette som et
udtryk for, at de fleste brugere har oplevet det som en reel mulighed at
kunne sige nej. En del brugere har set deres deltagelse i projektet som
vigtig, da de mener, at det er vigtigt at få dokumenteret, at heroinbehandling er god behandling.
Jeg har ikke anvendt skriftligt informeret samtykke i forhold til de personalemedlemmer, jeg har interviewet. Dette skyldes dels, at den viden,
som jeg har været interesseret i i forhold til personalet, har handlet mere
om deres professionelle viden og perspektiv og ikke om deres personlige
oplevelser (selv om denne linje nok ikke kan trækkes helt skarpt i praksis),
dels en oplevelse af, at vi i højere grad har været på lige fod, og at risikoen
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for, at de skulle opleve deltagelsen som et overgreb eller manipulation, var
mindre end brugerne kunne opleve det.
Jeg har bestræbt mig på at tale med brugerne, når de har været relativt
upåvirkede af deres heroinindtag. Ind imellem har det dog snydt mig,
og brugeren har vist sig at være mere påvirket, end hvad jeg umiddelbart
havde bedømt vedkommende til at være. I de situationer har jeg afsluttet
interviewet – evt. med en aftale om at tale sammen ved en anden lejlighed.
Jeg har i mine interview primært fokuseret på brugernes situation her og
nu og på deres ønsker til heroinbehandlingen og senere deres oplevelser
med den. Det har været dette, som var min forskningsmæssige interesse,
og det har været det, som brugerne har sagt ja til at deltage i interview omkring. Hvis brugerne selv har bragt deres baggrund og opvækst på banen,
har jeg selvfølgelig lyttet interesseret og spurgt ind til det, men det har ikke
været mig, der bragte det på bane.
Det snævre fokus på behandlingen var også en nødvendig strategi i forhold
til at forhandle adgang til brugerne. På nogle af klinikkerne udtrykte personalet i starten bekymring om, hvorvidt brugerne ville få det psykisk
dårligt af at tale med mig og overvejede at stille som krav, at jeg skulle
have det godkendt af personalet, inden jeg talte med brugerne. Dette ønskede jeg ikke – hverken af praktiske eller af etiske grunde. Praktisk ville
det være meget besværligt ikke selv at kunne tage kontakt med brugerne
og gribe muligheden for at tale med dem, når den bød sig. Etisk er stofbrugere myndige individer, som jeg mener, selv skal have ret til at sige til
og fra i forhold til at fortælle, hvad de mener om heroinbehandling. Det
beroligede dog personalet, at fokus skulle være på heroinbehandlingen
og brugernes liv nu, og ikke på bagvedliggende traumer, og vi endte med
en model, hvor jeg selv tog kontakt med brugerne. Men det bandt mig
selvfølgelig i forhold til, hvor meget jeg kunne forskyde interessen til at
handle om noget andet.
Jeg har løbende fortalt brugerne om min forskning, når de har spurgt til
det. Jeg har haft de artikler, som jeg har skrevet, med i kopi til brugerne på
klinikken, så de har haft mulighed for at følge projektet. Jeg har ligeledes
sørget for, at personalet har haft adgang til det skrevne output fra projektet. Inden offentliggørelse af de enkelte artikler har disse været sendt til
mine kontaktpersoner på de enkelte klinikker, så de har haft mulighed
for at kommentere på indholdet – og jeg har haft mulighed for at få rettet
evt. fejl.
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Som allerede nævnt er projektet finansieret af KABS VIDEN, som er en
del af KABS. Vi blev dog meget hurtigt enige om, at det ville være en stor
fordel at have en uafhængig forskningsinstitution ind over projektet, da
det skulle omfatte alle fem klinikker. Da jeg tidligere har været ansat på
Institut for Antropologi, Københavns Universitet, tog jeg kontakt til dem.
Konkret blev projektet organiseret sådan, at KABS VIDEN lavede en aftale
med Institut for Antropologi om, at instituttet skulle forestå et forskningsprojekt, som KABS VIDEN finansierede, og instituttet ansatte så mig til at
udføre projektet. Denne organisering har givet mig mulighed for at undersøge de fem klinikker på nogenlunde lige fod.
Projektet er godkendt af Datatilsynet. De lokale videnskabsetiske komiteer
er blevet hørt om projektet, men har udtalt, at det ikke behøver godkendelse hos dem.

At kombinere det kvalitative og det kvantitative
Som beskrevet i indledningen, så har et af formålene med projektet været
at supplere de kvantitative undersøgelser, der allerede er lavet om heroinbehandling i udlandet, med et kvalitativt studie af brugerne, personalet,
klinikkerne og hverdagslivet. Denne inspiration til at kombinere det kvalitative med det kvantitative har jeg dog også selv eksperimenteret med i
mit forskningsdesign, hvor jeg både har lavet strukturerede interview ved
hjælp af spørgeskemaer og omfattende deltagerobservation på klinikkerne. Forhåbentlig har bogen vist den styrke, der kan være i at kombinere
de forskellige metoder. I dette afsnit vil jeg helt kort skitsere mine metodiske oplevelser med at kombinere de to dataindsamlingsmetoder.
Det, der primært har været vanskeligt ved at kombinere de to metoder,
har været den forskel i tid og hastighed, som metoderne implicerer. Hvor
spørgeskemaet kræver, at man får fat i brugeren på det rigtige tidspunkt og
får gennemgået skemaet, så man kan komme videre til den næste bruger,
så indebærer deltagerobservationen i langt højere grad en dvælen ved den
enkelte situation. Spørgeskemaet er dermed en langt hurtigere metode
tempomæssigt end deltagerobservationen. I perioder har jeg lavet relativt
meget deltagerobservation i injektionsrummet og medicinudleveringen –
også fordi det var en mulighed for at hilse på nye brugere, der kom for
at hente deres medicin. Hvis jeg kun havde skullet lave deltagerobservation her, ville jeg have fordybet mig (endnu mere) i den egen rytme, som
rummet og dets kommen og gåen af brugere skabte. Men fordi det også
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var en mulighed for at hilse på nye brugere, der potentielt kunne udfylde
endnu et sæt spørgeskemaer, blev fordybelsen i rummet tit afbrudt af en
opmærksomhed i forhold til, om det nu var en ny bruger, der kom ind i
medicinrummet. Ofte har jeg været nødt til at afbryde en uformel snak
med en bruger i cafeen, fordi der kom en ny bruger, som jeg skulle hilse
på og evt. træffe aftale om at gennemgå spørgeskemaerne med. Eller jeg
har siddet foran medicinudleveringen og ventet på, at en ny bruger skulle
dukke op og derfor ikke har kunnet deltage i forskellige andre aktiviteter
– f.eks. sport eller en tur ud af huset, for hvad nu hvis den nye bruger
dukkede op, mens jeg var i gang med noget andet. At jeg selv en stor del af
tiden har stået for indsamlingen af spørgeskemaerne på de to klinikker i
Københavnsområdet har også betydet, at jeg har været mindre på besøg på
de øvrige tre klinikker, end jeg oprindelig havde forestillet mig. Som regel
er det lykkedes at finde en balance mellem de forskellige krav, men det har
ind imellem været med et relativt stort element af frustration.
Metodisk har kombinationen dog også haft nogle fordele – mest tydelig
i forhold til, at jeg over en lang periode havde fat i alle brugerne i de to
klinikker, hvor jeg lavede det meste af dataindsamlingen, for at spørge ad,
om de ville være med til at udfylde spørgeskemaerne. Dvs. at næsten alle
brugerne vidste, hvem jeg var, og hvorfor jeg var der. Det har betydet en
åbenhed i forhold til, hvorfor jeg var til stede i klinikkerne, som jeg har
oplevet som meget positiv.

Analysemetode
Data i projektet er primært blevet analyseret ud fra en indholdsanalyse
(Kvale & Brinkman 2009), hvor jeg har været interesseret i, hvad informanterne mente om forskellige temaer. Temaerne har været nogle, som
jeg har bragt med mig ind i feltet – baseret på læsningen af den internationale forskning om heroinbehandling og på antropologiske analyser af
andre former for misbrugsbehandling. Interessen for kontrol er et eksempel på et sådan begreb, som er blevet behandlet i en del undersøgelser af
metadonbehandling (se f.eks. Jöhncke 1997; Hunt & Rosenbaum 1998;
Dahl 2007; Bourgois 2000), og som jeg har taget med mig ind i projektet
derfra. Andre temaer er vokset ud af det empiriske materiale, fordi mine
informanter introducerede det, eller fordi det blev meget tydeligt undervejs i felten. Sammenligningen mellem metadon og heroin og analysen af
den rumlige indretning er eksempler på temaer, der primært kommer fra
det empiriske materiale.
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Det har dog også været kendetegnende for min analysestrategi, at den
er foregået som en vekselvirkning mellem det empiriske materiale og litteraturen (eller som en vekslen mellem en induktiv og deduktiv tilgang).
Projektet er dog også meget anvendelsesorienteret i sin tilgang. Dvs. at
interessen har været på temaer, som vil være interessante for praktikere
i feltet, snarere end på temaer det ud fra den antropologiske videnskab
kunne være interessante at analysere.

Begrænsninger i studiet
De valgte metoder i projektet har – udover at generere de data, som denne
bog bygger på – også en række begrænsninger, som jeg kort vil diskutere
i dette afsnit.
For det første har jeg kun fulgt mine informanter på klinikkerne. Jeg har
ikke fulgt personalet udenfor (bortset fra til enkelte informationsmøder
og konferencer). Og jeg har ikke fulgt brugerne ud af klinikken (bortset
fra til nogle enkelte ture og aktiviteter, som de har været af sted på sammen med personalet). Særligt det sidste forhold kan man godt kritisere.
At have fulgt brugerne ud af klinikken ville have givet mulighed for at
få en dybere indsigt i, hvordan heroinbehandlingen påvirker brugernes
hverdagsliv. Det er bestemt også en mulighed, at det havde givet en anden
type af interview med brugerne, hvis interviewene var blevet gennemført
i en anden kontekst end klinikkerne. Særligt er det en mulighed, at brugerne ville have været mere kritiske, hvis interviewene ikke var foregået
inden for klinikkens rammer.
Når jeg har valgt ikke at følge brugere (og personale) ud af klinikkerne,
skyldes det en række forhold. Dels har min forskningsmæssige interesse –
som allerede nævnt – været på heroinbehandlingen, og det syntes derfor
mest oplagt at fokusere dataindsamlingen på klinikkerne. Der har ikke
været tale om et studie af heroinbehandlingens påvirkning af brugernes
hverdagsliv udenfor klinikkerne. Det betyder ikke, at det ikke kunne være
et interessant studie, men det har ikke været fokus her. Dels har min interesse for både brugere og personale gjort det vanskeligt at etablere en
meget fortrolig relation med brugerne. I deres perspektiv, vurderer jeg, er
jeg placeret relativt tæt på personalet, og det har derfor ikke været nemt
at skulle følge brugerne tættere, end jeg har gjort. Endelig har projektet
været relativt stort og udfordrende i sin nuværende udformning – fokus på
klinikkerne har altså også været et forsøg på at afgrænse projektet, så det
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blev muligt at gennemføre inden for de givne økonomiske, tidsmæssige og
praktiske rammer.
Som allerede nævnt har undersøgelsen kombineret kvalitative og kvantitative metoder. Det har givet nogle datamæssige fordele, men har også haft
nogle metodiske ulemper. Jeg har diskuteret dem ovenfor og vil her kort
nævne, at det at dække både det kvalitative og kvantitative har betydet, at
jeg ikke altid har kunnet forfølge relevante muligheder i det kvalitative
studie, fordi jeg har siddet og ventet på, at en konkret bruger, jeg gerne
ville have inkluderet i det kvantitative studie, dukkede op.
Det har også været en metodisk udfordring, at studiet er blevet gennemført
i forbindelse med heroinbehandlingens opstartsperiode. Udfordringen
har her været at adskille, hvilke udfordringer og dilemmaer der knytter
sig til heroinbehandlingen, og hvilke der knytter sig til opstarten af et nyt
behandlingstilbud. Igen har dette været et studie af heroinbehandlingen
og ikke et studie af, hvordan man opstarter nye behandlingstiltag.
Endelig har jeg en række forbehold over for det kvantitative studie, som er
blevet udfoldet ovenfor i kapitel 9.
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OBSERVATIONSSKEMA TIL VURDERING AF PÅVIRKETHEd Dato :
navn

kl.

5 min 15 min

kl.

5 min

15 min

Bemærkninger
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øjne

bevægelse
motorik

kommunikation
tale/samtale
orientering

eksempler på
adfærd

score

Øjne er åbne

Normal kropsholdning
og bevægemønster

Svarer adækvat
Normal tale
Orienteret

Reagerer som et
normalt vågent
menneske

1

Øjne er åbne
Åbnes og lukkes
langsomt

Normale
kropsbevægelser
Evt. langsommere
bevægelser

Svarer advækat
Lidt langsom tale
Orienteret

Lettere
intoxikation
“træt”
Kan rejse sig

2

Øjne er lukkede
Åbnes ved tiltale

Tydeligt nedsatte
bevægelser

Svarer adækvat
Langsom tale
Orienteret

Vil gerne ligge
ned
Tvivlsomt om
brugeren kan
rejse sig

3

Øjne forbliver
lukkede efter
tiltale
Max åbne 10 sec.

Tydeligt langsomme
bevægelser
Nedsat finmotorik
Synker lidt sammen i
benene

Svarer adækvat
Snøvlet tale
Nedsat
orinteringsevne

Kan ikke orientere
sig i rummet
Kan ikke skille sig
af med kanyle og
sprøjte på
forsvarlig vis

4

Øjne forbliver
lukkede ved
tiltale

Ukoordineret
grovmotorik
Nedsar
respirationsfrekvens
Udsættende
vejrtrækning
Trækker vejret på
opfordring

Svarer ikke adækvat
Stammende, snøvlet
tale
Nedsat
orienteringsevne

Kan evt. falde ned
fra stolen
Lægge hovedet
på bordet
Forstår ikke en
besked
Tale uforståelig

5

Ingen reaktion på
tiltale

Ingen spontane
bevægelser
Respirationsinsufficiens

Ingen svar
Komatøs

Svækket
udsættende
respiration
Bevidstløshed

6

Fast regl: Ved tvivl skriv altid højeste score af hensyn til patientsikkerhed
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Bjarne steensbeck, Berlingske:
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EQ-5D skema

Angiv, ved at sætte kryds i én af kasserne i hver gruppe, hvilke udsagn, der bedst
beskriver din helbredstilstand i dag.
Bevægelighed
Jeg har ingen problemer med at gå omkring
Jeg har nogle problemer med at gå omkring
Jeg er bundet til sengen
Personlig pleje
Jeg har ingen problemer med min personlige pleje
Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på
Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på
Sædvanlige aktiviteter (fx.arbejde, studie, husarbejde,
familie- eller fritidsaktiviteter)
Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter
Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter
Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter
Smerter/ubehag
Jeg har ingen smerter eller ubehag
Jeg har moderate smerter eller ubehag
Jeg har ekstreme smerter eller ubehag
Angst/depression
Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret
Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret
Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret

© EuroQoL Group 1990
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EQ-5D skema
Bedst
tænkelige
helbredstilstand

For at hjælpe folk med at sige, hvor god eller dårlig en
helbredstilstand er, har vi tegnet en skala (næsten ligesom et
termometer), hvor den bedste helbredstilstand du kan
forestille dig er markeret med 100, og den værste
helbredstilstand du kan forestille dig er markeret med 0.
Vi beder dig angive på denne skala, hvor god eller dårlig du
mener din egen helbredstilstand er i dag. Angiv dette ved at
tegne en streg fra kassen nedenfor til et hvilket som helst
punkt på skalaen, der viser, hvor god eller dårlig din
helbredstilstand er i dag.

Din egen
helbredstilstand
i dag

100

9

0

8

0

7

0

6

0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

0
Værst
tænkelige
helbredstilstand

© EuroQoL Group 1990
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eksempler på livsområdekort
PARTNERE

TRANSPORT

F.eks. ægtefælle, samboende, registreret partner,
kærester (ikke tilfældige
forhold, engangsforhold).

F.eks. bil, taxi, offentlig
transport, være i stand til
at komme de steder hen,
som man skal.

SEKSUALITET

HVORDAN ANDRE
BEHANDLER DIG

F.eks. seksuel nærhed, sex i
bytte for penge eller stoffer,
være sikker når man har sex
(bruge kondom), prævention,
seksuelt misbrug.

F.eks. hvordan bliver de
behandlet af mennesker,
du ser på gaden, dine
naboer, butikspersonale,
familie, venner.

	
  

svar - skala

1
meget
utilfreds
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2
UTILFREDS

3
LIDT
UTILFREDS

4
NEUTRAL

5
LIDT
TILFREDS

6
TILFREDS

7
MEGET
TILFREDS
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DUQOL-skALA
DUQOL-1
Registreringsformular

Navn på interviewer:

Dato for interview (brug tal):_____ /_____/_____
			
Dag/Måned/År
Undersøgelsens titel: Heroinbehandling i Danmark – en undersøgelse af brugere og behandling

DUQOL-1 Resultater: (fra 1 til 7)
Resultat 1: Gennemsnitligt samlet resultat =_____
Resultat 2: Gennemsnitligt resultat for væsentlig livsområder =______
Resultat 3: Gennemsnitligt resultat for ikke-væsentlige livsområder =_______

					Vigtigt		Tilfredsheds		Tilfredsheds
			Tilfredsheds
livsområde
vurdering for		vurdering for
Livsområde		rating		(√)		
vigtigt livsområde		
uvigtigt livsområd

Partner(e)		_______		_________

___________		___________

Fornemmelse af
fremtiden			_______		_________

___________		___________

Seksualitet		_______		_________

___________		___________

Åndelighed		_______		_________

___________		___________

Transport			_______		_________

___________		___________

			Score 1:				Score 2:			Score 3:
Gennemsnitlige
Total score:		____=____			____=____		____=____
		
22				____			____
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DUQOL-1 Registreringsformular: Tilfredshed med og væsentlighed af livsområder
Starttidspunkt____________________		

Sluttidspunkt______________________

					Vigtigt		Tilfredsheds
			
Tilfredsheds
livsområde
vurdering for
Livsområde		rating		(√)		
vigtigt livsområde

Tilfredsheds
vurdering for
uvigtigt livsområd

At være til nytte og gavn

_______		

_________

___________

___________

Ressourcer
i dit lokalsamfund		

_______		

_________

___________

___________

Stoffer og alkohol		

_______		

_________

___________

___________

Stof- og alkohol
behandling		_______		_________

___________

___________

Skolegang og
uddannelse		_______		_________

___________

___________

Familie			_______		_________

___________

__________

At have det godt
med sig selv		

_______		

_________

___________

___________

At kunne vælge frit		

_______		

_________

___________

___________

Venner			_______		_________

___________

___________

Skadesreduktion		_______		_________

___________

___________

Helbred			_______		_________

___________

___________

Sundhedsydelser		_______		_________

___________

___________

Boligsituation		_______		_________

___________

___________

Hvordan andre
behandler dig		

_________

___________

___________

Fritidsaktiviteter		_______		_________

___________

___________

Penge			_______		_________

___________

___________

Tryghed i dit
lokalområde		_______		_________

___________

___________
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DUQOL-1 Registreringsformular: Behov for – og interesse i – forandring
Starttidspunkt____________________		

Sluttidspunkt______________________

			
Brug for at blive		
Interesse i 		
Har en interven			Forandret (√)		
forandring (√)		
tion ændret noget?
									(+, 0, %)
Livsområde
At være til nytte og gavn

_______			

___________		

___________

Ressourcer
i dit lokalsamfund		_______			___________		___________
Stoffer og alkohol		_______			___________		___________
Stof- og alkohol
behandling		_______			___________		___________
Skolegang og
uddannelse		_______			___________		___________
Familie			_______			___________		___________
At have det godt
med sig selv		_______			__________		___________
At kunne vælge frit		_______			___________		___________
Venner			_______			___________		___________
Skadesreduktion		_______			___________		___________
Helbred			_______			___________		___________
Sundhedsydelser		_______			___________		___________
Boligsituation		_______			___________		___________
Hvordan andre
behandler dig		_______			___________		___________
Fritidsaktiviteter		_______			___________		___________
Penge			_______			__________		___________
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Brug for at blive		
Interesse i 		
Har en interven			Forandret (√)		
forandring (√)		
tion ændret noget?
									(+, 0, %)
Livsområde
Tryghed i dit
lokalområde		_______			___________		___________
Partner(e)		_______			___________		___________
Fornemmelse af
fremtiden			_______			___________		___________
Seksualitet		_______			___________		___________
Åndelighed		_______			___________		___________
Transport			_______			___________		___________

DUQOL-1 Kommentarer fra intervieweren
1.

Hvor lang tid tog det dig at gennemføre DUQOL-1 registreringsskema: Tilfredshed med og 		
væsentlighed af livsområder?

		________________minutter
2.

Hvor lang tid tog det dig at gennemføre DUQOL-1 registereringsskema: Behov for – og
interesse i – forandring?

		________________minutter
3.

Har du nogen grund til at formode, at de svar, som du har fået fra denne informant om
emnerne i DUQOL-1 ikke er valide eller brugbare?

		

Ja / Nej

		

Hvis ja, så forklar hvorfor?:

4.
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Andre kommentarer:
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