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KAPITEL 1

Pris eller kvalitet

Dansk misbrugsbehandling
– klar til konkurrenceudsættelse ?
Af centerchef, overlæge Thomas Fuglsang, KABS
På KLs misbrugskonference for nogle år siden borede professor i sundhedsøkonomi, Jes
Søgaard, i den eklatante mangel på viden om de
økonomiske effekter af misbrugsbehandlingen.
Hvad kommer der ud af 100 kr. investeret i
en stofmisbruger? Han provokerede bl.a. med
nogle smarte eksempler fra den hollandske
heroinbehandling, som efter sigende gav
et godt afkast i form af sparede udgifter til
kriminalitet og sundhedsvæsen. De mange
kommunalfolk dukkede sig, for professoren
rørte ved noget ømtåleligt, nemlig hvor lidt
vi ved om de samfundsøkonomiske fordele
ved sociale tilbud, kort og godt: Får vi value
for money?

misbrugsbehandlingen, er i øvrigt langt fra
død. Den holdes bl.a. i live gennem arbejdet
med den såkaldte Skandia-model, som forsøger at beregne de akkumulerede gevinster,
der følger af en konkret social indsats. Det kan
f.eks. være sparede udgifter til kontanthjælp
m.m. helt frem til at bøtten vender i form
af skatteindtægter fra en borger, som nu er
blevet selvforsørgende.
Kølige hjerner betragter formentlig Skandiamodellen som social-romantisk tankegang,
der ikke har plads, når de virkelige besparelser
skal hentes hjem. Og skyerne er da også ved

På misbrugsområdet har vi set de første
eksempler på udbud af den samlede kommunale behandling af alkohol og stofmisbrug,
nemlig i Frederikssund kommune i 2016 og
i løbet af dette efterår også Tårnby kommune.
I Frederikssund kommune løb det private
Novavi med opgaven for næsen af Blå Kors og
det regionalt drevne Nordsjællands Misbrugscenter. Det bliver spændende at se, hvorledes
det kommende udbud i Tårnby forløber, og
hvad der er den afgørende driver i kommunens valg af leverandør: Pris eller kvalitet.
Som kuriosum kan tilføjes, at kommuner og
regioner skal deponere 10 års husleje i Indenrigsministeriet i forbindelse med nye lejemål.
Der er tale om et regelsæt, som er vedtaget
i kølvandet på de glade Brixtoftedage i Farumfirserne med henblik på at begrænse det
offentliges aktivitetsudvidelser. Men det er

Siden har det ikke sparet på peptalk og punchlines fra vekslende socialministre omkring
vigtigheden af resultater og effektmåling og
at tilbuddene anvender ’metoder der virker’.
I øvrigt til et stadig mere hørligt akkompagnement af en helt anden melodi, som lyder omkvædet: Ned med målinger, dokumentation og
new public management!
NPM eller ej – bundlinjestyringen slipper
næppe sit tag i de sociale budgetter lige
med det første. Tingene skal gøres billigere,
og borgerne må vænne sig til at være mere
selvhjulpne. Det er en tilgang, som er spidsformuleret af forvaltningscheferne i mange
kommuner – f.eks. vores egen kommune –
Glostrup, som anskuer målet for borgernes
selvforvaltning gennem det optimistiske
mantra: Mestring og udfoldelse.
Ambitionen om at demonstrere bottom-line
effekter af de sociale indsatser, herunder
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at trække sammen i horisonten. Ministre og
embedsværk peger på, at en betydelig del af
det sociale område bør konkurrenceudsættes
gennem udbud, hvor (underforstået) det
private skal byde ind, uagtet at vi har set
stribevis af eksempler på grådighed og ringe
performance hos private leverandører i bl.a.
ældreplejen.

samtidig regler, der ensidigt favoriserer private
operatører, der jo ikke skal binde penge i depot. Gad vide, hvordan EU-kommisionen ville
taksere den form for konkurrenceforvridning?
Disse og andre forhold, som konstituerer
markedet for misbrug og behandling tages
under kærlig behandling af KABS’ hussociolog

Rasmus Axelsson. Han påpeger i kapitel 18,
at der er tydelig diskrepans mellem udbudstankegangens forventning til standardbehandling til en billig penge og borgernes forventninger til brugerspecifikke tilbud. Forventninger
som ikke mindst skyldes en fortsat vækst
i antallet af misbrugsstoffer med deraf følgende behov for nye behandlingsteknologier.

Tema om rusmidler
Årsmagasin 2017 fokuserer på temaet rusmidler gennem en halv snes kapitler om specifikke
rusmidler, drug-testing, The Dark WEB, den
amerikanske legaliseringstrend og sidst men
ikke mindst, resultaterne af verdens største
brugerundersøgelse: Global Drug Survey 2017.
Overlæge Peter Skanning skriver om risici ved
lattergas, overlæge Danny Reving interviewes
om GHB, post.doc. Christian Tjagvad beretter
om superpotente opioider og andre elementer
i den såkaldte ’opioid crisis’, professor Anders
Fink-Jensen rapporterer om aktuel rusmiddelforskning på Rigshospitalets neuropsykiatriske
laboratorium. Medicinalkemiker Kim Gosmer
beskriver stoftest uden for laboratoriet,
lektor Jakob Demant og forskningsassistent
Rasmus Munksgaard har set nærmere på det
illegale internetmarked og USA-kommentator
Mads Fuglede gør status for de amerikanske
delstaters approach til cannabis.
Global Drug Survey nyder som antydet en
særlig bevågenhed, idet KABS VIDEN fra i
år er dansk partner i denne internationale
spørgeskema-undersøgelse blandt brugere
af rusmidler – om stofpræferencer, indtagelsesmåder, risikoadfærd m.m. Sociolog
Rasmus Axelsson og antropolog Kathrine Bro
Ludvigsen har skrevet kapitlet og sammen
med grundlæggeren af Global Drug Survey,
Adam Winstock, tolket de danske resultater, der
bygger på svar fra over 13.000 respondenter.

Minitema om asylanter
KABS VIDEN har i 2017 finansieret en undersøgelse af udbredelse, stofmønstre og be-
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handlingsvilkår for flygtninge og asylanter.
Den er gennemført af Forskningscenter for
Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU)
på Københavns Universitet og data blev
i juni fremlagt på et seminar arrangeret
af Dansk Selskab for Indvandrersundhed.
På samme møde var der oplæg om de juridiske
faldgruber vedr. asylansøgeres rettigheder
og (manglende) retskrav på behandling,
samt de særlige udfordringer på og omkring
Mændenes Hjem i Istedgadekvarteret.

givning og forskellige former for støtte til
at takle hverdagen efter volden. Enheden
skal også fungere som videnscenter der indsamler og formidler viden og erfaringer til
fagfolk. Vi ser frem til at høre mere fra det
nye videnscenter, foreløbig kommer her en
velskrevet opdatering på metoder og teknikker i arbejdet med voldsudøvere og deres
voldsramte familie. Kapitel 14 er skrevet af
direktør Susanne Nour Magnusson og psykolog
Ulla Damgaard-Sørensen, Dialog mod Vold.

Forskningsassistent Liv Stubbe Østergaard,
som stod for undersøgelsen, flankeres i et
minitema (Kapitel 10-12) af jurist Emil Kiørboe,
Institut for Menneskerettigheder samt forstander Ivan Christensen og sygeplejerske, cand.
soc. Liv Jonsdottir Larsen, Mændenes Hjem.

I kapitel 15 om den røde tråd i døgnbehandlingen føler man sig hensat til den gode tid, fra
før verden gik at lave og budgetterne til døgnbehandling blev eradikeret fra de kommunale
kontoplaner. Historien om samarbejdet mellem Ålborg Kommune og behandlingsstedet
Sct. Ols på Bornholm illustrerer vigtigheden af
kritisk visitation parret med gedigne behandlingsplaner. Det drejer sig om betydningen af
kompetent pædagogik og terapi som disponeres i et tæt tværsektorielt samarbejde. Og hvor
– ikke mindst – brugeren er i centrum fra start
til slut i form af den nok så sårbare efterbehandlingsfase, hvor tingene skal stå sin prøve tilbage
i storbyens favn. Jeg mødte selv i starten af nullerne nogle medarbejdere fra Ålborg Kommune
under besøg på Sct. Ols, og tænk – de har holdt
fast i den røde tråd og det tætte samarbejde.

Sidste år omtalte jeg, at KABS har fået 12 mio.
fra satspuljen til behandling af børn og unge,
som er opvokset i familier med alkohol- eller
stofmisbrug. Siden har Projekt Dit Rum åbnet
dørene for en målgruppe der spænder lige
fra vuggestuealderen til 25 år. I kapitel 13 om
drengen Lukas på 10 år får vi indblik i det trygge rum og en metode, som gør, at den lille fyr
bliver i stand til at udtrykke, hvor det gør ondt.
Vi møder terapeuten Marie Munch, som bruger
papir og tegner med farvetusser på figurer af
Lukas, så følelser og situationer bliver mærket
tydeligt af og ikke går i glemmebogen.

Lev Uden Vold
På sidste års misbrugskonference gav den
norske psykolog Per Isdal et tankevækkende
oplæg om voldens betydning i udviklingen af
misbrug samt den vold, der avles af … netop
misbrug. I dette efterår etablerer Børneog Socialministeriet en national enhed,
Lev Uden Vold, som skal samle og formidle
viden om vold i familier. Hele fem organisationer deltager bl.a Dialog mod Vold, Danner, og
Landsorganisationen af Kvinde- og Krisecentre.
Lev uden Vold skal stå for tilbud til voldsramte,
blandt andet en national hotline, juridisk råd-
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som er aktuelle med kampagnen ”Ud af C’eren”,
der forsøger at adressere den manglende viden
blandt brugere og behandlere.
Kan du holde på en hemmelighed? Sådan lød
det, når vi legede som børn, og sådan lyder
det på en måde fortsat, når man betror sig til
Socialtilsynets Whistleblowerordning. Hverken
institutioner eller klagere får besked om den
konkrete klage eller hvad der kommer ud af
det hele. Konstruktionen inviterer til fortsat
tys-tys og signalerer, at det er klogere at holde
mund. Så vidt lektor Rasmus Willig, som er
forsker og forfatter til flere bøger om undertrykkelse af kritik blandt offentligt ansatte.
Journalist Rebecca Little har i kapitel 17
interviewet og indhentet kommentarer fra
gadejuristen og en tilsynschef.

Lim, lak og lattergas
KABS VIDENs årlige misbrugskonference på
Munkebjerg Hotel ved Vejle samlede i marts
måned 330 deltagere fra hele landet. Vi har

længe overvejet et sceneskift, dels for at
sikre flere overnatningspladser, men også
for at tiltrække flere deltagere blandt vores
kernekunder på behandlingsområdet her i
Storkøbenhavn. Så når STOFMISBRUG 2018
slår dørene op den 12.-13. marts, bliver det på
Crown Plaza Copenhagen i Ørestaden med
hele 450 pladser. Program og elektronisk
tilmelding fra 1. december på www.kabs.dk
I mellemtiden fortsætter vi med de halvårlige
DRUG TALKS på Rigshospitalet. Vi lagde
ud i december 2015 og der har siden været
tæt pakkede bænke i det store auditorium 1.
Oplægsholderne er klinikere og forskere
fra ind- og udland, formen er uhøjtidelig og
programmet tæt – fra kl. 13-16 med indlagt
pause til forfriskninger og small talk. Emnerne
for de første DRUGTALKs har været: Cannabis,
psykedelika og centralstimulerende stoffer.
Forude venter ’Lim, lak, og lattergas’, ’Superpotente opioider’ samt ’Alkohol og tørsprit’.
Hold øje med program på www.kabs.dk

Ud af C’eren
Sidste år skrev vi om SACC-projektet, hvor
Københavns Kommune og Rigshospitalet har
udviklet en model for behandling af kronisk
hepatitis i tæt samarbejde mellem misbrugscentre og infektionsmedicinske afdelinger. Brugerne behøver ikke længere at løbe fra Herodes
til Pilatus, men kan få den samlede behandling
i vante rammer, dvs. på det kommunale misbrugscenter. Modellen er til fri afbenyttelse for
andre kommuner, og det bliver spændende at
se, hvordan det vil slå an udover Storkøbenhavn,
hvor foreløbig KABS har indgået aftale om
at være med. Kathrine Bro Ludvigsen giver i
kapitel 16 et overblik over projektets resultater
og har desuden talt med Brugernes Akademi,
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TEMA OM RUSMIDLER

KAPITEL 2

Misbrug af inhalanter og gasser

Mange børn har oplevet morskab med indtag
af helium ved børnefødselsdage. Heliumindtag
opreklameres i cirkuslignende annoncer
som en ren og ufarlig forlystelse: Det er morsomt, at børnenes stemmer efter inhalation
lyder som en skinger Mickey Mouse.

Formålet med indtaget af inhalanterne er
at opnå en alkohollignende rus, der giver ro,
aktivitet og gode oplevelser. Rusen medfører velbehag og kan give eufori og/eller
hallucinationer. Inhalanterne optages nemt
fra lunger til kredsløb og bringes videre til
hjernen, hvor den beskyttende blod-hjernebarriere gennembrydes, og nervecellerne
i nervesystemet påvirkes. Effekten kan vare
få minutter eller flere timer, men er generelt
kortvarig. Til gengæld medfører det en øget
trang til at gentage dosis flere gange indenfor
kort tid, hvorved risikoen for overdosering og
eventuel forgiftning øges betragteligt.

Helium er ikke et potentielt rusmiddel, men
har et betydeligt risikomoment helt parallelt
med de inhalanter, der kan anvendes som rusmiddel. Helium kan nemlig medføre diskret

Hos hyppige brugere kan man ofte konstatere flere af følgende karakteristika: Sløv tale,
desorientering, træthedsklager, hovedpine,
kronisk kvalme, røde, vandede øjne, tendens

Inhalanter og gasser står ofte ”i skyggen” af de hårdere, illegale
rusmidler og anses som mindre farlige. Denne misforståelse
er alvorlig, for selvom inhalanter oftest er lovlige, er de mindst
ligeså farlige som de illegale midler. Og de indtages af børn og unge.
Af overlæge og speciallæge i anæstesi
og intensiv terapi Peter Gulstad Skanning 1,
Fellow EAPCCT, Rusmiddelforskning
og Akut Beredskabet, Region Hovedstaden
Under en diskussion om børns anvendelse
af inhalanter og gasser som rusmidler,
udtalte en kollega: ”Dette misbrug omfatter
paradoksalt nok fornuftige og legale stoffer,
der anvendes uklogt af uk yndige børn
og unge, uden forældrenes viden eller indsigt
– ofte i eller nær hjemmet”.

Ønsket effekt:
En alkohollignende rus
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De fleste midler indtages ved ”snifning” fra
flaske, beholder eller fugtet klud, men også
hyppigt ved ”huffing”, som er dybe indåndinger
af fordampet indhold fra en plastikpose, som
midlet er hældt over i. Ved besvimelse tabes
posen, og yderligere indtag forhindres.
En særlig farlig form for indtag er derimod
direkte fra beholder eller trykflaske, enten
til munden eller via en tætsluttende maske,
som dækker mund og næse. Herved indtages
meget store og ukontrollerede mængder
aktivt stof, mens indtag af den livsvigtige ilt
mindskes eller ophæves helt. Ved besvimelse
afbrydes gasstrømmen ikke og massiv overdosering er realistisk og truende.

Skadevirkninger ved brug af inhalationsmidler kan variere efter karakteren af indtaget. Generelt har flere midler begrænset,
akut skadeeffekt ved lavt, periodisk misbrug,
omend altid med en risiko for alvorlige, akutte
bivirkninger. Ved kronisk misbrug giver
langt de fleste inhalanter til gengæld svære
og uoprettelige skadevirkninger.

Ukritisk, tidlig og naiv brug
af inhalanter

1 Tidligere overlæge ved Giftlinjen

”Huffing og snifning”

Skadevirkninger af inhalanter

Undersøgelser viser, at legale, tekniske midler
overvejende anvendes af børn og helt unge,
mens gasser oftere forekommer blandt de
15-25-årige, gerne i gruppesammenhænge
under festivaler og selskaber. Der er flere
årsager til unge eksperimenterer med disse
midler. Under opvæksten prøves grænser af,
viden om ”gode oplevelser” bibringes fra
venner og internettet og flere opnår reelt
nogle positive, kortvarige stofoplevelser.
Mytedannelse og social accept spiller en
betydelig rolle, mens effekten af puberteten
ikke må undervurderes.

Manglende viden og erfaring betyder, at faresignaler ofte nedtones eller helt ignoreres.
Forældrene har her et væsentligt ansvar
at leve op til, og de må skærpe opmærksomheden.

skolepræstationer, mindsket deltagelse i sport
og andre aktiviteter samt svind i relevante
husholdningsmidler fra hjemmet være et signal
på misbrug.

kvælning med svær iltmangel til følge (hypoxi)
og således fortrænge ilten fra lunger og væv,
hvorved fatale tilstande og skader kan opstå.
Den ukritiske, tidlige og naive brug af helium kan
give de unge en falsk sikkerhedsopfattelse
og samtidigt vænne dem til, at inhalation
er OK . Således kan vejen til rusmiddel inhalanterne være kort.

til næseblod, udslæt ved næse og mund samt
duft af kemikalier. Supplering med alkohol
øger problemets omfang og mulige skadevirkninger. Desværre er det dog ikke altid muligt at erkende et misbrug på disse præmisser,
specielt ikke ved periodisk/kortvarig anvendelse
af stofferne. Derimod kan pludselig ændring
i venskaber og sociale sammenhænge, ringe

Akutte skadevirkninger indtræder ved stort
indtag eller overdosering med vejrtrækningsbesvær, pludselig bevidstløshed med faldtendens og øget risiko ved fald nær vand, bål,
høje placeringer, mod hårdt underlag, færdsel
i trafik samt ved akut, toksisk påvirkning af
hjertet.
Kronisk skade medfører svær hovedpine,
vedvarende svimmelhed, opkast, langsom
adfærd, ødelagt nattesøvn samt permanente
hjerneskader med hukommelses- og koncentrationsbesvær. Risiko for hjerneskade
skyldes opløsningsmidlernes evne til at øde-
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lægge det vigtige fedtlag (myelinet), der omgiver
nervecellerne og deres udløbere i nervevævet.
Denne neuro-toksisitet medfører signalfejl
med alvorlig reduktion af vigtige funktioner.
Fedtopløsningen og den kraftige hypoxi kan
tilsammen give kroniske skader i hjernen
i løbet af få sekunder. Man kan således udvikle
en tilstand, der minder om ”maler-hjerne”.

deodorantspray, spraymaling, speedmarkerfortynder, hårlak-spray, tekstilrens, acetone,
benzin og grafiske organiske rensemidler kan
nævnes. Alle er legale og nemme at skaffe,
men det skal understreges, at talrige midler
er kemisk urene og indeholder adskillige
andre undergrupper af produkter, der kan
skade individuelt.

Ved brug af inhalationsmidler kan hjertets
signalceller blive påvirket med signalfejl
til følge. Herved udløses rytmeforstyrrelse,
pumpesvigt og muligt hjertestop. Muskulaturen i kroppen kan tilsvarende forstyrres,
så præcisions- og koordinationsevnen ødelægges, og finmotorisk funktion reduceres.
Lever, nyrer, blod og knoglemarv kan påvirkes
tilsvarende. Misbrugere får af og til blodig
afføring og forstyrret mavefunktion. Dannelsen
af blodets celler og bestanddele hæmmes
eller ændres, mens den vitale leverfunktion
kan hæmmes betydeligt. Psykiske komplikationer forekommer, da flere midler kan medføre
psykisk afhængighed, abstinensudvikling og
i visse tilfælde parkinsonisme (rystesyge).

Væsentlige risikoelementer ved inhalationsmisbrug er den store usikkerhed, der er knyttet
til koncentration, renhed, mængde, hyppighed
af indtag samt eventuelt parallelindtag af
andre midler – eksempelvis alkohol og senere
illegale rusmidler. Særligt farlige typer omfatter
hurtigttørrende syntetiske limtyper, lightergas
og flaskegas.

Talrige inhalanter er svært brændbare og kan
udløse alvorlige forbrændinger. Da inhalanter
udvider sig voldsomt med kuldedannelse ved
frigivelse og fordampning, kan brugeren også
få indvendige eller udvendige kuldeskader.
Ved svær afkøling af strubehovedet under
inhalation, kan aflukning af luftrøret medføre
livstruende kvælning.
Generelt gælder det, at jo tidligere og hyppigere
misbrugeren anvender midlerne, desto større
er risikoen for at udvikle alvorlige og blivende
bivirkninger. Effekten skyldes dels midlernes
potentielle giftighed, dels at de unges hjerneudvikling endnu ikke er fuldført i teenageårene.

Børn og unges farlige brug
af legale rusmidler
De yngste brugere på 12-15 år inhalerer oftest
husholdningsmidler og tekniske stoffer, som
er rigeligt tilgængelige i hjemmet, hvoraf
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Lim og lightergas
Den hur tigtørrende lim, der anvendes til
byggesæt og småreparationer, indeholder det
stærke opløsningsmiddel toluen. Limen ”huffes”
fra en plastikpose, hvori stoffet fordamper.
Toluenen optages i hjernen og medvirker en
hurtig og kraftig rus, men giver hurtigt alvorlige
lever- og hjerneskader, der er uoprettelige.
Hvis børnene har mange ufærdige byggesæt, men stort forbrug af syntetisk lim, bør
forældrene være særdeles opmærksomme
på muligt misbrug.
Lightergas indeholder butan eller propan og
giver en behagelig, alkoholagtig rus, men
overdoseres nemt, særligt i lukkede rum,
biler, togkupeer eller containere. Skaderne
ved overdosering forværres af flere forhold,
dels som hypoksi på grund af iltfortrængning
fra lunger og væv, dels på grund af direkte iltmangel, da brugeren ofte kun trækker vejret
i korte stød, hvorved kun begrænset mængde
luft i øvre luftveje trækkes frem og tilbage.
Denne proces kaldes at ”ventilere det døde
rum”, fordi vejrtrækningen sker uden tilførsel
af frisk, iltholdig luft udefra. Endelig er lightergas betydeligt cardio -toksisk og kan give
alvorlige signalforstyrrelser i hjertets nervesystem med pludselige rytmeforstyrrelser og

muligt hjertestop til følge. Lightergas hæmmer
således både de bevidste, overordnede hjernefunktioner, flere af de ubevidste automatiske
nervefunktioner samt signalevnen i hjertets
impulsledningssystem.
Ved indtaget af lightergas ses først opkvikkende og aktiverende adfærd samt mulige
hallucinationer. Senere indtræder nedsat
aktivitet med sløvhed, usikkerhed, nedsat vejrtrækning, massiv organpåvirkning og muligt
fatalt forløb. Der kendes flere eksempler på
lightergasbrugere, der er blevet forbrændte
eller er omkommet på grund af samtidig
tobaksrygning. Disse forbrændinger kan være
udvendige eller indvendige – sidstnævnte med
ødelæggelse af lungerne til følge.

Gasser – en ufrivillig flugt
fra virkeligheden
Medicinske gasser som kloroform, æter
og halothane (anæstesi-gas), lattergas og
kvælstof-ilt-forbindelsen N2O er blevet brugt
og misbrugt i mere end 150 år. Gassen er
en downer, der har smertestillende effekt og
dissociative egenskaber. Dvs. at stoffet kan
udløse forstyrrelser i erkendelse, sansning,
hukommelse og identitet. Således kan en
dissociativ oplevelse tolkes som en tvivlsom
og ufrivillig flugt fra virkeligheden. Oplevelsen
kan være god, men kan også skif te i en
ubehagelig retning.
Lattergas er en NMDA-antagonist og virker via
opiat-systemet med frigivelse af endorfiner.
Stoffet kan muligvis lindre abstinenser fra
flere klassiske rusmidler. Effekten af gassen er
ofte behagelig og kan give eufori med grine-flip
og øget libido. Hallucinationer, afslapning og
auditive forstyrrelser forekommer. Effekten er
kortvarig – oftest få minutter – og forstærkes
ved samtidigt indtag af alkohol.
Medicinsk lattergas blev tidligere benyttet som
smertestillende middel, men altid sammen
med ilt for at undgå hypoksi. I dag bruges det
sjældent som bedøvemiddel, da patienterne

fik kvalme/opkast og ophobede lattergas
i kroppens hulrum. Man konstaterede endvidere en skadelig effekt på ner ve - og
immunsystem, hjerte og det bloddannende
væv. Lattergas som rusmiddel har fået
en renæssance de senere år, særligt blandt
yngre personer, der morer sig gruppevis til
koncerter og festivaler. Langt overvejende
skaffes lattergassen fra legale forhandlere
af diverse køkken apparater, hvor lattergassen bruges som drivmiddel. At være ”på
flødeskums-siffonen” antyder, at brugeren
anvender lattergaspatroner, der er beregnet
til at opdrive flødeskum i en metal-siffon.
Lattergas fra levnedsmiddelindustrien har
den fordel at være renere og af højere kvalitet
sammenlignet med lattergas fra den tekniske
industri. Generelt indtages lattergas fra små
aluminiumsbeholdere, der indeholder en ventil
og en gaspatron.
Akut skade kan opstå ved inhalation af lattergas fra ballon eller ampul uden tilskud af ilt.
Hyppige, reelle vejrtrækninger er nødvendige,
da gassen ellers fortrænger ilten fra lungerne og hindrer iltoptagelse til blodbanen.
Fortrængningen kan give neurologiske symptomer og hurtig hjertefrekvens med muligt
fatalt forløb. Hyppigst optræder kun hovedpine, svimmelhed og forvirring, men kvalme/
opkast, hoste, nysen, savlen og opkørthed
forekommer. I alvorlige tilfælde kan besvimelse, kramper, rytmeforstyrrelser i hjertet
og nedsat cerebral funktion og fatalt forløb
forekomme.

Akuthjælp ved forgiftning
Giftlinjens døgntelefon er åben for alle:
82 12 12 12
Ved akut forværring: ring 112
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KAPITEL 3

GHB – ”Farligt som hyper-potent alkohol”
Interview med overlæge i psykiatri Danny Reving, KABS Stjernevang
Af journalist Rebecca Marie Little

Hvad er GHB?
Hvis man skal kategorisere GHB [forkortelse
af: gamma-hydroxy-butyrat], så er det et
depressantia – et stof der kan sænke vores
fysiologiske respons. Hvis man skal sammenligne det med noget, så er det nok alkohol,
der ligner det mest. Ligesom med alkohol,
så virker GHB i små doser en smule opkvikkende og har en stimulerende effekt. Det er
muskelafslappende, og når man bruger det,
søger man eufori, øget sociabilitet, selvtillid
og seksualitet. Derfor bliver GHB ofte brugt
som et feststof, som er mest udbredt blandt
unge og særligt udbredt i bøssemiljøet. Det
lyder lidt mærkeligt, at man bruger et depressentia til at feste med, men alkohol er jo også
et meget udbredt feststof. Det skal dog siges,
at når jeg møder folk, der bruger GHB, så er
det gået galt og er ikke længere fest og farver.

Hvad skal man være særligt
opmærksom på med hensyn til GHB?
Et af problemerne med stoffet er, at styrken
og potensen kan variere i det, du køber. Du
blander det med noget væske og har sjældent
helt styr på, hvor meget du hælder op. På den
måde kan doseringen blive upræcis. Samtidig
har GHB en meget stejl dosis-respons kurve.
Når man indtager et stof, så vil det altid være
sådan, at jo højere dosis man får, jo mere
respons kommer der. Får man for lidt, er der
ingen respons, får man for meget, kan man
blive forgiftet. Denne kurve kan være mere
eller mindre stejl. Jo stejlere kurven er, jo
mere problematisk et stof har man med at gøre,
da vinduet for den ønskede effekt bliver mindre. Med GHB vil man gerne opleve en effekt
uden at blive bevidstløs, men vinduet imellem
de to er meget lille. Efter den første dosis kan
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man havne lige der på skalaen, før en effekt
indtræder, og ved anden dosis kan man være
på vej til at få en kraftig forgiftning. Kombinationen af det her lille vindue og den upræcise
dosering er tilsammen rigtig, rigtig farlig.
Forgiftning er også meget problematisk med
GHB, da det hæmmer respirationen, hvilket
kan føre til bevidstløshed. Det har også
den uheldige effekt, at det dæmper vores
hoste- og svælgrefleks, hvilket vil sige, at
du ikke kan fjerne spyt eller hoste urenheder op fra dine luftveje og i sidste ende
kan blive kvalt. Samtidig giver en overdosering af GHB kvalme og opkast. Så du
kan ikke holde dine luftveje frie, du har en lav

respirationsrate og du har en tendens til at kaste
op. Du risikerer derfor at få opkast i svælget,
som kan give en kemisk lungebetændelse,
da du får syre fra maven ned i lungerne.

Hvor udbredt er stoffet?
I den brede befolkning er det heldigvis ikke
så udbredt – kun én til to % har erfaring
med GHB. Men hvis man går ned i subgrupperne og blandt de unge, så bliver tallet
selvfølgelig meget højere. Folk køber det på
nettet, og det er enormt billigt. En flaske
på 250 ml koster kun omkring 200 kr.
Man indtager ca. 2-5 ml ad gangen fra hætten
af flasken, hvorfor det har fået kaldenavnet
”hætter”.
Hvis man også kigger på årsagerne til at blive
indlagt på hospitalet med en forgiftning, så
er det GHB, der står for 30-40% af alle de
forgiftninger. Af dem som bliver indlagt med
en GHB-forgiftning, så kan ca. en tredjedel af
dem slet ikke beskytte deres egne luftveje og
bliver derfor intuberet – de får altså kunstig
vejrtrækning via et rør i halsen.

Er GHB mere afhængighedsskabende
end andre lignende depressentia?
Som ved regelmæssig brug af alkohol og
andre stoffer, så giver GHB afhængighed.
Og ja, du bliver hurtigere afhængig af det, og
abstinenssyndromet er værre end for alkohol.
Så man kan godt sige, at det er en form for
hyper-potent alkohol, vi har med at gøre.
Man har en tommelfingerregel om, at hvis man
bruger mere en 25 ml om dagen, så er man i
højrisiko for at have udviklet et afhængighedssyndrom. Hvis man ikke kan undvære GHB
i en dag, eller hvis man står op om natten for at
få en hætte, så siger vi også, at man har
et afhængighedssyndrom. Abstinenserne er
langt hen af vejen de samme som hos alkoholabstinente; sveden, rødmen, ubehag, maveuro,
kvalme, sitren. Det der skiller GHB-afhængige
ud er, at de har nogle meget kraftige tremor
[muskelsammentrækninger], som vi også

bruger til at screene dem ud fra. For nogle kan
abstinenserne indtræde 30-60 minutter efter
sidste indtag. Så de hardcore GHB-brugere er
nødt til at tage en hætte hver time. Det er
altså meget omsiggribende og ubehageligt,
og folk bliver maksimalt pressede, når de
mister adgang til det.

Hvordan reagerer kroppen, når den
er afhængig af GHB?
Det der sker med GHB-afhængighed er, at
hjernen forsøger at skabe en ligevægt. Da GHB
aktiverer kroppens bremse – GABA og GHBreceptorerne – vil hjernen automatisk trække
de receptorer ind, så de ikke er tilgængelige.
Det gør den for at hæmme GHB’s bremsende
effekt. Samtidig skruer hjernen op for glutamatsystemet – kroppens speeder – for at opretholde en balance og holde os vågne.
Så snart du holder op med at tage GHB, så
fjernes det hårde tryk på bremsen. Hjernen
kan ikke reagere fra time til time, men over
dage og uger. Det vil sige, at du vil stå med en
defekt bremse og en speeder der er trykket
helt i bund. I denne tilstand kammer nervesystemet over, og du bliver rent fysisk enormt
hyper aktiv. Du kan få delirium, hvor du
lige pludselig bliver psykotisk og har vrangforestillinger. Du vil have en hjerne, der koger
helt vildt, og en krop, som er voldsomt overexciteret. Det kan ende med et kredsløbssvigt,
hvor hele dit autonome nervesystem står af,
som er det, der regulerer dit blodtryk, puls og
temperatur. Den tilstand er dødelig. Så når folk
først er afhængige, så bliver det et kompliceret
afrusningsforløb.

Hvordan afruser man bedst
GHB-afhængige?
Der er nye retningslinjer på vej, og det er
fordi, vores klassiske afrusningsteknikker ikke
virker. Det er ikke ligesom med alkohol, hvor
vi har nogle velkendte og effektive metoder,
som stesolidbehandling. Det fungerer bare
ikke her, da GHB er enormt potent og har
sin egen receptor. Hvis man behandler med
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benzodiazepiner, såsom stesolid, vil der være
et receptor-system, der står helt nøgent.
Det betyder, at vi i dag risikerer at stå under
kontrollerede forhold på hospitalet med medicin, der ikke dur, og hvor patienten eskalerer
mod et svært abstinenssyndrom med delir
og hyperaktivitet. Kendskabet til det faktum
ude på de somatiske afdelinger er ikke eksisterende. Derfor vil vejledningen starte
helt fra bunden med at informere om, hvad
GHB er, hvad det kan, og hvorfor det er så
problematisk. Det er en lang kamp, men det
bliver forhåbentligt bedre i løbet af de næste
år, når folk lærer mere om stoffet.

sygdom eller nogle sociale vilkår. Hvis man
kun afruser, er det spildte kræfter. Når jeg laver
GHB-afrusning, planlægger jeg derfor både en
dato for afrusning og døgnbehandling. Der er
både brug for den rent medicinske og lægelige
kompetence til at trappe dem ned forsvarligt,
så de ikke får abstinenser igen; men der
er selv følgelig også brug for misbrugsbehandling for at hjælpe dem til ikke at falde
tilbage. Det er det set-up, der skal til.

Hvad er tidshorisonten på den nye
vejledning?
Lige nu er man ved at konvertere det hollandske scoreskema for GHB-afhængighed
til et dansk skema, og behandlingsregimet
bliver konver teret til danske forhold.
Den danske instruks skulle være færdig
i vinteren 2018. Når den er godkendt, vil den
blive sendt ud, og alle vil vide, hvad de skal
gøre. Der vil formentligt blive indkøbt Xyrem,

så man har det i beredskabet, når folk
kommer ind. Så snart der er en instruks, vil
alt blive meget nemmere.
Indtil da kan jeg kun anbefale, at man er rundhåndet med sine benzodiazepiner. Det er
lidt et problem, for mange læger er tilbageholdende. Men da vi ikke kan lukke ned for
GHB-receptoren uden Xyrem, så bliver vi nødt
til at skrue op for den anden.

Hvis man har en afhængighed, så anbefales
det i retningslinjerne, at man planlægger en
elektiv indlæggelse, hvor man aftaler, at
vedkommende kommer til hospitalet på en
præcis dato til en afrusning af et bestemt
antal dages varighed. Det er vigtigt, at afrusningen sker på en somatisk afdeling med
intensivt beredskab. Her kan en narkoselæge i yderste instans lægge folk i kunstig
koma, som de kan være i, indtil abstinenserne
klinger af. Det er vigtigt med den backup,
og derfor kan afrusningen f.eks. ikke foregå
i psykiatrien. Her har de ikke de somatiske
kompetencer, hvis det går galt.
Et andet fokus i retningslinjerne bliver, at vi
skal afruse med medicinsk GHB, som hedder
Xyrem. Lige nu arbejder man med Xyrem i et
pilotstudie under Giftlinjen på Bisbebjerg
Hospital, og man har gjor t det i flere år
i Holland. Det har vist rigtig gode resultater,
som er langt bedre end f.eks. benzodiazepinafrusning, hvilket også siger sig selv, da
man behandler med samme middel, som
vedkommende er afhængig af.
En anden vigtig pointe er, at efter en vellykket
afrusning, så er risikoen for tilbagefald
procent vis kæmpe stor; 80-90% går direkte
ud fra hospitalet og bruger GHB igen. Det
er selvfølgelig fordi, at der er en grund til, at
de bruger det, såsom ubehandlet angst,
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KAPITEL 4

Forskning i medicinsk behandling
af afhængighed og abstinenser
Af professor, overlæge, dr.med.
Anders Fink-Jensen, psykiatrisk klinik og
neuropsykiatrisk laboratorium, Rigshospitalet
Årsagen til udvikling af skadeligt brug af og
afhængighed af rusmidler er multifaktoriel
og uhyre kompliceret. Der er fortsat konsensus om at anlægge en bio-psyko-social
forståelse, der inkluderer biologiske faktorer
som f.eks. gener og sensitivitet overfor
specifikke rusmidler, psykologiske faktorer
som f.eks. personlighed og impulskontrol,
samt sociale faktorer f.eks. erfaringer fra
familie og omgivende socialt miljø. Desuden
spiller virkningen af det enkelte rusmiddel en
stor rolle. Skønt der stadig mangler en samlet
empirisk velunderbygget model, så mener
vi, at det netop er samspillet mellem de
biolo giske, psykologiske og sociale faktorer,
der skaber forudsætningerne for udvikling
af og vedligeholdelse af skadelig brug og
afhængighed af rusmidler. I denne artikel vil
jeg fokusere på kokain og alkohol.

Biologiske faktorer
Rusmidler indvirker på hjernens biokemi ved at
påvirke den såkaldte synaptiske transmission
af forskellige signalstoffer (neurotransmittere)
i hjernen. Effekten af de forskellige rusmidler
afhænger af den indtagne dosis og en række
specifikke forhold hos vedkommende, der indtager stoffet. Alle rusmidler påvirker hjernens
”belønningssystem”, hvilket er en del af forklaringen på udvikling af rusmiddelafhængighed.
Belønningssystemet aktiveres under normale
omstændigheder i forbindelse med tilfredsstillelse af behov for f.eks. mad, sex og
sociale relationer og giver følelsen af lyst
i form af ro og velvære. Dette fungerer som
positiv forstærkning og motivation til at
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gentage den for artens nødvendige adfærd
for overlevelse.
Når individet oplever en lystbetonet tilstand
ved en bestemt adfærd, vil denne adfærd gentages for at opnå yderligere lyst. Ved indtagelse
af rusmidler sker der en øgning af dopamin
i belønningssystemet, der ofte langt overgår,
hvad normale lystbetonede aktiviteter medfører. Dette er forklaringen på, at et individ,
der har udviklet afhængighed af rusmidler,
ofte prioriterer dette over alt andet.
Det er eksperimentelt påvist, at man kan få
dyr til at arbejde intenst for herved at opnå en
aktivering af belønningssystemet. Det er sket
under forsøg, hvor man har stimuleret dyrets
hjerne via en elektrode, som er indopereret
i hjernens belønningssystem. Hvis hjernens
limbiske dopaminsystem specifikt læderes
eller inaktiveres, vil denne adfærd ophøre.
Belønningssystemet omfatter nerveceller
(neuroner) i et område af midthjernen,
det såkaldte ventrale tegmentale område.
Fra dette område sender nervecellerne
udløbere til limbiske dele af det såkaldte
basalgangliesystem, primært de nederste
dele af Striatum/Caudatus-Putamen (hos
gnavere benævnt nucleus accumbens),
men også til hjernens pandelapper (frontal
cortex). Dopamin spiller en overvejende rolle
i ”belønningssystemet”, og alle stoffer med
euforiserende virkninger øger frigivelsen af
dopamin i dette system.
Kronisk brug af psykoaktive stoffer medfører permanente forandringer i hjernens
belønningssystem. Rusmidler som kokain,
heroin og amfetamin skaber ved langvarigt

brug ændringer af hjernens belønningssystem, hvilket antageligt skaber øget stoftrang samt en forstærket stofsøgende adfærd,
hvis individet efter et ophør genoptager brug
af stoffet. Resultatet er, at afhængighed
hurtigere vil opstå efter selv lang tids pause
med indtagelse af rusmidlet. Ændringer i hjernens belønningssystem er formodentlig også
forklaringen på toleransudvikling og abstinenssymptomer ved ophør af stofindtagelse.
Der er udviklet flere årsagsforklaring-modeller
for at forstå dynamikken i udvikling fra
spontane eksperimenterende forsøg med
rusmidler, over regelmæssigt brug, til egentligt skadeligt brug og kompulsiv afhængighed. George F. Koobs model er baseret på
dyre eksperimentelle undersøgelser og viden
fra moderne neurobiologi. Grundlæggende
i Koobs forståelse af udviklingen af brug af
rusmidler er, at indtagelse af rusmidler i starten
foregår impulsivt motiveret af trangen til at
opnå lyst, men at indtagelsen også har nogle
negative konsekvenser – specielt, når mængden
stiger (f.eks. fortrydelse, tømmermænd). For at
dæmpe eller undgå de negative konsekvenser
må individet igen indtage rusmidler, men nu
motiveret af at undgå ubehag, og indtagelsen
af rusmidlet bliver mere tvangsmæssig.

Kokain
Indtagelse af kokain bevirker en øgning af
dopamin i hjernens belønningscenter, primært
ved at hindre, at dopamin transporteres tilbage ind i nervecellen, efter at det er frigivet.
Under normale forhold frigøres dopamin fra
den enkelte dopaminholdige nervecelle ud
i spalterummet mellem nervecellerne (synapsen) og binder sig til et protein, en såkaldt
receptor, i det tilstødende neuron. Hvis dopamin
ikke binder sig til receptoren, vil det ofte blive
transporteret tilbage ind i cellen af et protein
benævnt dopamin-transporteren. Kokain virker
ved at blokere dopamin-transporteren, således
at dopaminniveauet i synapsen stiger. Det er
den hurtige og voldsomme øgning af dopaminniveauet ved indtagelse af kokain, der giver
oplevelsen af et euforisk sus. Kokain påvirker
desuden serotonin- og noradrenalinreceptorer.

Alkohol

På grund af tilvænning indtages rusmidlet
ofte i stadig større doser for at opnå den
tilsigtede effekt. Processen går således fra
en positiv forstærkning (opnåelse af lyst)
til en negativ forstærkning (undgåelse
af ubehag/ulyst), og udviklingen mod en
afhængighedstilstand foregår i en vekselvirkning mellem begge motiver, som er
neuro biologisk forankret i hans teori. Koob er
desuden optaget af craving, som kan trigges
af både ydre stimuli som f.eks. sociale situationer eller sansning af det pågældende rusmiddel, og indre stimuli som f.eks. følelsesmæssige tilstande eller tanker.1

Alkohol øger også mængden af dopamin,
men på en mere indirekte måde. Alkohol har
således ikke et specifikt molekylært angrebspunkt i centralnervesystemet, forstået på den
måde, at det i modsætning til f.eks. kokain og
en række andre centralstimulantia ikke binder
sig til specifikke receptorer eller transportører.
Dette er nok også forklaringen på, at den
alkoholkoncentration, hvor stoffet har psykoaktiv/euforiserende virkning er langt højere
end de koncentrationer, der kræves, for at
en lang række euforiserende stoffer har psykoaktive effekter. Eftersom det har været vanskeligt at påvise specifikke receptorbindingssteder ved meget lave hjernekoncentrationer
af alkohol, har en af teorierne omkring alkohols
virkningsmekanisme drejet sig om en uspecifik påvirkning af neuronernes cellemembran.
Nervecellerne er omgivet af en dobbelt fedtmembran, som påvirkes af opløsningsmidlet
alkohol, der på denne måde indirekte er i stand
til at påvirke transportører og receptorer, som
er placeret i cellemembranen.

1 (Koob G.F., Volkow N.D. (2016) Neurobiology of Addiction:
A neurocircuitry analysis. Lancet Psychiatry, 3: 760-773).

Det er dog også vist, at akut administration
af alkohol hæmmer glutamat neurotransmis-
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sion ved at reducere den glutamaterge NMDA
receptors iontransport, mens akut alkoholadministration forstærker den GABAerge
neurotransmission ved at øge transporten
gennem GABA A receptorens klorid kanal.
Disse direkte effekter af alkohol medfører
sekundære effekter på bl.a. hjernens belønningssystem med en påvirkning af dopamin.

Så hvis spørgsmålet er: ”Hvorfor skal der
forskes i medicinsk behandling af kokain- og
alkoholmisbrug/afhængighed ?” må svaret være:

Hvorfor forskning?

2) Fordi der er brug for mere effektive behandlingstiltag

Behandling af skadeligt brug af og afhængighed af rusmidler inkl. alkohol omfatter forskellige terapiformer og for alkohols vedkommende også en række medicinske præparater.
I begge tilfælde er der dog plads til betydelige forbedringer, og én af metoderne til
at opnå dette er en bedre forståelse af den
underliggende neurobiologi og afdækning af
mulige nye angrebspunkter for en fremtidig
medicinsk behandling af disse tilstande.

1) Fordi afhængighed af kokain og/eller alkohol
er et globalt problem med mange negative
konsekvenser for den afhængige, for de pårørende og for samfundet som helhed

3) Fordi medicinsk behandling skønnes
at være en mulig behandlingsform ligesom
tilfældet er indenfor andre sygdomsområder
4) Fordi der p.t. ikke eksisterer en godkendt
medicinsk behandling af kokainmisbrug/afhængighed, og fordi medicinsk behandling af
alkoholmisbrug/-afhængighed ikke er optimal.

Design og metoder
Forskning indenfor dette område dækker
mange forskellige områder. Man har således arbejdet i en årrække med at udvikle en
vaccine mod kokainmisbrug og flere vacciner har været testet på mennesker. Problemet er fortsat, at man i mere end halvdelen
af tilfældene ikke opnår et tilstrækkelig højt
niveau af antistof, som effektivt kan hindre
stofmisbrug.
Man kan også vælge at studere specifikke
receptorer og deres betydning for misbrugsadfærd. Dette studeres typisk i levende mus,
hvor en given receptor er blevet inaktiveret,
og man kan således undersøge om den pågældende receptorinaktivering medfører ændringer i ”misbrugsadfærden” såsom ændret
selvadministration af kokain. Vores laboratorium har således vist, at den muskarine, kolinerge receptorsubtype M5 har stor betydning
for selvadministration af kokain hos mus.
I den slags tilfælde, hvor man så at sige starter helt fra bunden (fra laboratorie til patient),
er det jo op til medicinalfirmaerne at afgøre,
om de vil tage den slags opfindelser op og
forsøge at udvikle et lægemiddel indenfor
dette felt. Lægemiddeludvikling er dog
en meget lang og bekostelig proces, som
desværre sjældent resulterer i nye lægemidler til klinisk brug.
En anden mulighed er at se, om der er observationer fra klinikken, der kunne indikere, at
eksisterende lægemidler kan anvendes til
helt nye formål. I så tilfælde kan det pågældende lægemiddel studeres i laboratoriet
og efterfølgende i den specifikke patientpopulation (fra patient til laboratorie og tilbage til patient igen), hvilket reducerer den
meget kostbare lægemiddeludvikling ganske
betydeligt. Et sådant eksempel er de såkaldte
GLP-1 receptor agonister, der aktuelt anvendes til behandling af sukkersyge (type 2
diabetes mellitus) og overvægt/fedme. Tarmhormonet Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)
er bl.a. med til at regulere blod sukkeret og

appetit, og ud fra dette hormon er der udviklet
en række GLP-1 lignende lægemidler.
Læger der behandlede sukkersygepatienter
med denne type stoffer, har observeret, at
nogle af deres patienter drak mindre alkohol,
og patienterne kunne selv fortælle, at de bare
havde mindre lyst til alkohol. Dette medførte,
at vi og andre forskningsgrupper tog disse
lægemidler med tilbage i vores laboratorier, og
vi viste bl.a., at vores mus var mindre interesserede i at indtage kokain og alkohol, når de
var behandlet med de såkaldte GLP-1 receptor
agonister. Vi kunne også vise, at den dopaminstigning, som ses efter kokainindtagelse, var
væsentlig mindre, hvis dyrene var forbehandlede med GLP-1 stofferne, ligesom forskellige
hjernemarkører var påvirkede som udtryk
for, at de observerede effekter var betinget
centrale effekter, altså at hjernen var involveret.
På baggrund af disse lovende resultater
valgte vi at studere et af disse lægemidler i
aber (ver vet monkeys) med en særlig
alkohol preference, og også i dette tilfælde
kunne vi observere en reduceret alkoholindtagelse.
Vi har derfor designet et klinisk studie, hvor
vi stiller os spørgsmålet ”Vil GLP-1 receptorstimulation reducere alkoholindtaget hos
patienter med alkoholafhængighed?” I projektet vil vi behandle personer med alkoholafhængighedssyndrom med GLP-1 receptor
agonisten exenatid (Bydureon) eller placebo i
seks måneder, og som det primære endepunkt
måle deres alkoholindtag. Vi vil end videre
anvende billeddannende teknikker (fMRI og
SPECT) til at undersøge de neuro biologiske
mekanismer i hjernen, der menes forbundet med alkoholafhængigheds syndrom og
virkningen af GLP-1 receptorstimulation.
Projek tet foregår i samarbejde mellem
flere medicinske specialer samt misbrugsbehandlingscentre i regi af Novavi (tidligere
”lænkeambulatorierne”). Studiet påbegyndtes
juli 2017 og resultaterne forventes i løbet
af 2020.

Professor, overlæge, dr.med Anders Fink-Jensen
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Superpotente opioider bag ny bølge
af overdosis-dødsfald
Danmark kan se frem til en bølge af nye overdosisdødsfald som
følge af misbrug med superpotente morfinlignende lægemidler.
Disse – oftest illegalt fremstillede – lægemidler har i stor stil ramt
stofscenen i blandt andet USA, hvor de dræber i hidtil uset grad.
I Sverige har man de sidste par år set samme tendens brede sig.
Af Christian Tjagvad, Ph.d., Postdoc, SERAF,
Universitetet i Oslo; Konst. overlæge,
Gladsaxe Rusmiddelcenter
De superpotente morfinlignende lægemidler
involverer især fentanyl, som er et syntetisk
hurtigtvirkende opioid, der er 20-50 gange mere
potent end heroin og 50-100 gange mere potent
end morfin. Det er altså derfor et ekstremt kraftigt og euforiserende lægemiddel, hvilket gør
det attraktivt for stofbrugere. Samtidigt gør den
kraftige og hurtigtindsættende virkning også
fentanyl ekstremt dødelig ved forkert dosis.

Opioider har en år tusind lang tradition
i medi cinsk behandling af smerter, hoste,
diarre m.m. Fra opiumsvalmuen udvindes
bl.a. morfin, som kan videreforarbejdes til
diacetylmorphin (heroin). De naturligt forekommende opioider kaldes også morfika,
mens de syntetisk fremstillede lægemidler
som metadon og fentanyl blot kategoriseres under fællesbetegnelsen opioider.
Der er stor forskel på opioidernes virkningsprofil og giftighed – fra buprenorphin, som
er vidtgående ugiftigt, til fentanyl, som
nærmest er designet til store pattedyr.

Fentanyl kan ordineres af en læge og fås
på apoteket på lige fod med andre morfinlægemidler. Men grundet dets kraftige virk-
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ning har det primært været benyttet på
sygehuse, hvor patienterne har fået ordineret fentanyl under tæt overvågning af
sygehuspersonale. Under disse rammer er
fentanyl et sikkert og vigtigt lægemiddel,
der bruges som behandling ved især akutte
smerter og til at lægge patienter i narkose.
Hvis det benyttes udenfor disse trygge rammer, er der høj risiko for at udvikle misbrug og
afhængighed. Dette mistænkes for at være
èn af mekanismer bag det skyhøje misbrug
af fentanyl i store dele af USA.

Overdosis-tilfældet Prince
Fentanyl ramte især overskrifterne i USA, da
musikeren Prince døde af en overdosis. Hans
obduktion afslørede et misbrug af fentanyl,
som en dag endte med en dødelig overdosis af
lægemidlet. En overdosis optræder, når mængden af et rusmiddel overstiger ens tolerans,
eller sagt med andre ord: overstiger den mængde, som man har vænnet sig til. Risikoen for en
eventuel forgiftning er imidlertid også afhængig
af andre faktorer: Om man indtager flere stoffer
samtidigt, om man indtager det via injektion,
via snifning eller på anden vis, samt styrken
og typen af pågældende stof. Sidstnævnte
har sandsynligt været en afgørende faktor,
der ledte til dødsfaldet for Prince. Fentanyl er
i sig selv så potent, at en mindre dosisændring
eller ændring i styrken af lægemidlet kan betyde forskellen mellem at opnå en rus og en
dødelig overdosis.

I de seneste år har man i USA haft en alarmerende udvikling med et stigende antal
overdosisdødsfald. Denne stigning er primært
drevet af overdoser med involvering af heroin
men også fentanyl. I USA er den fentanyl, der
misbruges, især illegalt fremstillet på hemmelige laboratorier. Derefter sælges det på det
sorte marked. Man kan ikke forvente, at der er
striks farmaceutisk kontrol med indholdet af
den fentanyl, som fremstilles illegalt, og styrken kan derfor i tilsvarende grad variere. Derfor
kan det være svært for stofbrugeren at kende
den dosis, som de skal indtage for at opnå den
ønskede rus. For andre typer misbrugsstoffer
og illegale lægemidler kan denne variation have
en mindre betydning, da styrken er mindre og
derfor efterlader et større spillerum, før man
nærmer sig en overdosis. For fentanyl kan
en variation imidlertid i særdeleshed være
farligt, da selv en mindre, og for stofbrugeren
ukendt, forskel i styrken kan føre til en overdosis.
Derudover indtages det ofte i kombination med
andre lægemidler og stoffer, og summen af
dette kan være ukendt land for stofbrugeren.

Situationen i Danmark
I Danmark var heroin engang det stof, der
hyppigst blev fundet som værende årsag til
overdosisdødsfald. Dette har over de seneste
årtier ændret sig. I dag er lægemidler såsom
metadon og andre opioider den primære årsag til overdosisfaldene, og ofte i kombination
med andre lægemidler eller misbrugsstoffer.
Nogle af de misbrugte og afhængighedsskabende lægemidler er blevet ordineret af
en læge og kommer fra apoteket, mens andre
af lægemidlerne er illegalt fremstillet på hemmelige laboratorier. Hovedformålet med de
illegalt fremstillede lægemidler er at indgå
som led i et stofmisbrug på lige fod med
heroin og kokain. Misbruget på stofscenen
ændrer sig altså hele tiden, og dette afspejler sig
også i de misbrugsstoffer og lægemidler, som
findes ved obduktion af overdosisdødsfaldene.
Undersøgelse af overdosisdødsfaldene er
derfor en vigtig indikator for, hvad der rører sig
på stofscenen af nye og farlige stoffer.

Når et nyt stof eller lægemiddel introduceres
i misbrugsmiljøet, er det altid forbundet med
en ekstra fare. Årsagen er, at stofbrugerne
ikke kender stoffet særlig godt og derfor ikke
er så gode til at ramme den dosis, der netop
giver dem rusen, men uden at det ender med
en overdosis. Derfor kan der i begyndelsen
efter introduktionen af et nyt stof ses en bølge
af overdoser, indtil stofbrugerne bliver bedre til
at mestre indtaget af stoffet.
Indtil nu har der kun været få tilbagemeldinger
om overdosisdødsfald som følge af fentanylmisbrug i Danmark. Dette indikerer, at fentanyl
endnu ikke er vidt udbredt på stofscenen.
Men da man allerede har set en hastig udbredelse i Sverige og også i mindre grad
i Norge, vil det være forventeligt, at man snart
højere grad vil kunne se fentanyl på det sorte
marked i Danmark. I andre lande blev fentanyl
introduceret på stofscenen ved, at det – med
eller uden stofbrugerens viden – blev blandet
med den solgte heroin og/eller kokain for at
øge den euforiske virkning. Hvis stofbrugeren
ikke er vidende om tilblandingen af fentanyl i
stoffet, kan det være yderst farligt, da fentanyl
er meget kraftigere end heroin. Derfor er det
vigtigt, at myndighederne i Danmark hurtigt bliver bekendt med eventuelle lokale udbredelser
af fentanyl, således at de kan informere og
rådgive stofbrugerne.

Virkning, forebyggelse
og behandling
Udover at kunne dæmpe smerter og fremkalde
eufori påvirker fentanyl i lighed med andre
opioider også vejrtrækningscentret i hjernen.
En overdosis med opioider bliver hurtigt livstruende, fordi vejrtrækningen hæmmes og
til sidst kan stoppe helt. Én af de vigtigste
behandlinger af en opioidoverdosis er modgiften naloxon. Naloxon bremser virkningen af
opioiderne, hvorved at vejrtrækningen normaliseres. Naloxon virker hurtigt, effektivt og er
livreddende. Fentanyl er imidlertid så kraftigt,
at det er sværere at behandle med naloxon.
Nogle gange er en normal dosis naloxon ikke
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tilstrækkeligt til at modvirke fentanyls hæmning af vejrtrækningen. Derfor er overdoser
med fentanyl sværere og ofte mere kompliceret
at behandle end andre typer opioidoverdosis,
og risikoen for at dø er højere.
For at kunne forebygge eventuelle overdoser
med fentanyl i Danmark, er det vigtigt at
kende til stoffets udbredelse. Dette kan både
gøres via Politiets testning af konfiskerede
stoffer; i skadestuen via diagnostik af ikkedødelige overdosistilfælde, via observationer
fra Gift linien, samt; via retsmedicinernes
undersøgelser af overdosisdødsfaldene. Disse
instanser kan så rapportere tilbage til myndighederne, der hurtigt vil kunne iværksætte
passende tiltag.
Selv om en fentanyloverdosis er sværere at
behandle med naloxon end en overdosis med
andre andre opioider, er naloxon stadig en vigtig og livreddende behandling. Derfor er det af
afgørende betydning, at naloxon er tilgængeligt
på de steder og blandt de personer, hvor overdoserne finder sted. I 2016 satte regeringen
et millionbeløb af til at forebygge overdosisdødsfaldene og herunder sikre udbredelsen af
naloxon.1 Da overdosisdødsfald i stadigt stigende
grad finder sted uden for storbyerne og i de mindre kommuner, er det vigtigt med en tilsvarende
bred dækning med overdosisforebyggende tiltag,
såsom behandling med naloxon. Derudover kan
indtagelse af fentanyl i et stofindtagelsesrum
medføre, at en eventuel overdosis kan opdages
af personalet og behandles effektivt.
Endelig kan selve fentanylmisbruget behandles. Det sker efter de gældende principper for
behandling af afhængighed af opioider, og
med de sædvanlige præparater: Buprenorphin,
metadon og – i visse tilfælde – diacetylmorphin.
Behandlingen foregår på et kommunalt
misbrugscenter, hvor der udover den medicinske
del også tilbydes psykosocial behandling.
1 Læs blandt andet mere her: www.antidote.dk og her:
www.hjemlosesundhed.dk/?RED_LIV
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Af medicinalkemiker Kim Gosmer,
Mændenes Hjem

markedet, er stoftest et værktøj, der kan være
med til at minimere risikoen ved stofbrug.

Kampen mod narkotika kan ikke vindes. I hvert
fald ikke, hvis succeskriteriet er, at mennesket
skal lade være med at beruse sig med andet
end alkohol. For hvordan vil man styre, hvad
befolkningen indtager i hjemmet, i nattelivet
eller på gaden?

Hvorfor teste stoffer ?

stofbrugere, da det blandt andet kan give et
hint om den korrekte dosis, hvor den optimale
effekt opleves, og som samtidig minimerer
risikoen for overdosis. Sekundært kommer
spørgsmålet om, hvad der er at finde af
tilsætningsstoffer i ens stof. Er der ”bare” tale
om fyldstoffer, som f.eks. laktose og kreatin,
som man egentligt ikke skal være så bekymret
for, eller er der også tilsat aktive stoffer,
der kan påvirke helbredet negativt – f.eks.
levamisol i kokain (et ormemiddel, der på
sigt kan ødelægge dit immunforsvar) eller
griseofulvin (der kan forårsage alkoholoverfølsomhed og svækket lever) i heroin.

Det korte, mest nærliggende svar er, at narkotikamarkedet er illegalt og ikke underlagt nogen
form for kvalitetskontrol. Producent og sælger
står derfor ikke til ansvar for deres produkter, og
køberen kan i bund og grund ikke være sikker på,
hvad vedkommende køber, eller hvor rent det er.

I bund og grund handler det for brugeren om
at kunne træffe sine beslutninger om stofindtag på et oplyst grundlag for derved at
minimere risikoen for skade – en af nøglestenene i god skadesreduktion.

Stoftest på køkkenbordet
Hvornår har du sidst verificeret, at det aktive stof i din rødvin var
ethanol eller tvivlet på, at dens styrke var andet end de på flasken
angivne procent ? For de fleste et underligt spørgsmål, men når
det gælder stoffer, er det lige præcis indholdet der er usikkert.

Stofregulering eller forbud?
Ovenstående er dog desværre ikke en erkendelse, der nyder udbredelse blandt hverken
myndigheder eller politikere, og der for
består kampen, alt imens tabstallene stiger,
og tabuet består. Der hersker gerne den
holdning, at stoffer er farlige, og derfor er
de forbudte. Spørges der ind til farligheden,
fremhæves det ofte, at man ikke kan være
sikker på, at man har købt det rigtige stof,
at renheden kan svinge fra gang til gang, og
at forskellige stofsammensætninger øger
risikoen for at komme til skade.
Disse problemstillinger kan dog imøde kommes ved at regulere stofmarkedet frem
for at forbyde det. Men graver man dybere,
støder man på den slet skjulte og mildest
talt blåøjede moralske holdning, at stoffer
skal være farlige – så holder folket sig nemlig
fra dem.
Med systemets briller er stoffer altså forbudte,
fordi de er farlige – set fra den anden side, er
de paradoksalt nok farlige fordi de er forbudte!
Slangen har hermed bidt sig selv i halen, så
mens vi venter på en regulering af narkotika-
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Hvordan tester de professionelle ?
Når de professionelle, det vil sige de tre
retsmedicinske institutter i Danmark, skal
analysere politiets beslaglæggelser af narkotika, bruger de typisk den analyseteknik, der
hedder gaskromatografi-massespektrometri
(GCMS). Kort fortalt, kan en gaskromatograf
adskille de fleste komponenter i en narkotikaprøve, hvorefter massespektrometeret, der
er et detektionssystem, kan identificere og
måle mængden af hver komponent. Massespektrometeret er en meget følsom detektor
og fordi komponenterne bliver ledt ind i massespektrometeret en af gangen fra gaskromatografen, kan systemet identificere bestanddele
som optræder i meget lave koncentrationer.
Ved hjælp af GCMS kan man således typisk
identificere et sted mellem 30 og 50 forskellige komponenter i en gennemsnitlig pose

Hvis du er en fest- eller weekendbruger, der
eksperimenterer med hvidt pulver bestilt på
internettet, er det vigtigste spørgsmål at få
afklaret: Er stoffet nu også det, jeg har købt
og betalt for ? Siden årtusindskiftet er der
kommet rigtig mange nye psykoaktive stoffer på det europæiske marked – p.t. har man
kendskab til over 600 forskellige - og antallet
stiger kraftigt hvert år. Da fremstillingen af
disse ikke er underlagt kvalitetskontrol eller
farmakope-standarder, sker der derfor fejl
i ny og næ, f.eks. under selve produktionen
eller under pakning, mærkning og distribution.
Fejl, der i sidste ende kan have fatale konsekvenser for brugeren, da dosis og effekt af
stofferne er vidt forskellige. Renheden af de
nye ”internetstoffer” er ofte meget høj, og da
tolerance sjældent er et problem her, er risikoen for en overdosis begrænset, såfremt identiteten af stoffet er kendt, og du ellers følger de
gængse råd om skadesreduktion.
Er du hverdagsbruger, og skaffer dit stof af
mere klassiske veje, er der to spørgsmål, der
typisk ønskes besvaret. Det primære: Hvor
rent er mit stof ? – er nærliggende for daglige
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kokain og cirka det dobbelte i amfetamin.
Dette informationsniveau er dog langt ud over
det nødvendige for brugeren, og da teknikken
oven i købet er tidskrævende, dyr i anskaffelse og kræver dyre forbrugsvarer, kemikalieaffaldshåndteringsplaner, specialuddannet
personale med adgang til et laboratorium
osv., går vi videre til næste afsnit.

Hvordan kan stofkøberen selv
teste sine stoffer?
Stoftests behøver ikke kun være forbeholdt
politiet og de retsmedicinske institutter. Der findes heldigvis et meget nemmere, hurtigere og
billigere alternativ. Kemiske tests, eller reagenstest, kan købes på internettet, og, omend informationsniveauet er et helt andet end ved GCMSanalyse, så kan man faktisk komme et godt
og brugbart stykke af vejen ved brug af disse.
Der findes en lang række forskellige testkits,
der kan give en indikation af, hvilket stof man
har købt: Hvor ét testkit f.eks. kan afsløre om

ens ecstasytabletter indeholder MDMA, PMA/
PMMA (to giftige stoffer), amfetamin eller
methylphenidat, kan et andet testkit fortælle dig,
om dit LSD-frimærke nu også indeholder LSD og
ikke 25B-NBOMe (potent psykedelisk stof med
risiko for overdosis), mens et tredje testkit kan
bruges til at identificere syntetiske cannabinoider
i cannabis. Andre kits kan estimere renheden af
hhv. kokain, heroin og MDMA, og der findes også
ét testkit til at identificere tilsætningsstoffer
i kokain. Sidstnævnte kan blandt andet fortælle
dig, om dit kokain er tilsat levamisol.
Reagenstest er både nemme og hurtige at
udføre – man knækker toppen af glasampullen
med reagenset, tilsætter 5-20 mg stof, rører
rundt og venter på et farveskift. Farven kan
herefter oversættes til en estimeret renhed
eller til et indholdsstof, og det hele er overstået
på ti minutter fra start til slut.
Akilleshælen ved reagenstest er, at de er relativt uspecifikke, i den forstand, at de hver

især kun reagerer med nogle stoffer. En prøve
kan derfor sagtens indeholde et stof, som den
pågældende test ikke reagerer med, og man
skal derfor aldrig stole blindt på resultatet.
Et andet problem opstår, hvis en prøve indeholder to eller flere stoffer, som testen reagerer med – hvis man for eksempel tester
tilsætningsstoffer i kokain, der både indeholder
phenacetin og levamisol, så skifter reagenset
farve til en blanding af hhv. mørk brungrøn og
grøn, og den er derfor umulig at tolke korrekt.
På trods af risikoen for et lavt og potentielt
tvivlsomt informationsniveau, kan stofkøberen
benytte reagenstest til at blive klogere på sit
stof. Reagenstest kan stadig gøre alverdens forskel, for hvis det testede stof viser sig at være
noget andet end det køberen forventede, kan
køberen være sparet for en ubehagelig oplevelse og en potentielt dødelig dosis. Og til en
stykpris på 10-30 kr./test er det ikke prisen, der
skal holde køberne fra selv at teste sine stoffer !

Den gyldne middelvej
Mellem den professionelle, men dyre og
omstændelige GCMS-strategi, og den simple
reagenstest, som alle har råd til og kan udføre
når og hvor som helst, findes der en tredje
teknik til stoftest. Fourier-Transformeret Infrarød Spektroskopi (FTIR) benytter det faktum,
at alle molekyler har sit eget unikke vibrationsmønster, der kan måles ved hjælp af en laser.
Efter målingen kan mønsteret søges i en database, og molekylet kan derved identificeres.
Ved komplekse prøver med flere bestanddele,
f.eks. heroin tilsat koffein og paracetamol, kan
en søgealgoritme stadig genkende de enkelte
stoffers mønstre. Dette forudsætter dog, at
koncentrationen af de enkelte stoffer er relativt
høj, typisk omkring 10-15 %.
Systemets begrænsede sensitivitet er blandt
andet en konsekvens af, at der måles på hele
prøven på en gang, modsat GCMS-systemet, der
adskiller komponenterne inden selve målingen.
Til gengæld er processen markant hurtigere:

Dataopsamling og databasesøgning tager
under to minutter fra start til slut, og analysen
giver en god indikation på renheden af det
aktive stof. Derudover er systemet robust, transportabelt, kræver ingen vedligeholdelse eller
dyre forbrugsvarer, og så er det let at betjene.
FTIR kræver desuden kun en lille mængde stof
– omkring 5 mg – og er derfor også stofbrugervenlig, og sidst, men ikke mindst, så er systemet
til at betale. Alt efter valg af producent og tilvalg
af databaser, ligger prisen omkring 300.000 kr.
Det må siges at være en lav pris, hvis det kan
være med til at minimere antallet af overdoser
og dårlige stofindtag i et stofindtagelsesrum,
fordi brugeren har mulighed for at træffe beslutninger om stofindtag på et oplyst grundlag.

Fremtiden for stoftest i Danmark ?
Det første danske stoftestprojekt blev sat i
søen af Mændenes Hjem i starten af 2017, og
bliver det en succes, forventes det, at lignende
tilbud vil blive standarden ved de danske
stofindtagelsesrum. Debatten om stoftest
på danske festivaler er også i gang, så med
lidt held og knofedt bliver det også en realitet
indenfor en overskuelig fremtid.
Som nævnt i starten af artiklen, er behovet for
stoftest opstået som en direkte konsekvens af
forbudspolitikken, så forhåbentligt går vi på
sigt en fremtid i møde, hvor stoftest slet ikke
er nødvendigt, fordi stofferne bliver forsynet
med en varedeklaration.

Stoftestprojektet på Mændenes Hjem
Pilotprojektet blev søsat i 2017 og løber frem til
starten af 2018. Projektet er forankret i Mændenes
Hjem og gennemføres af Kim Gosmer. Projektets
formål er vidensindsamling og skadesreduktion:
• Øge sikkerheden ved stofbrug
• Reducere dårlige stofindtag
• Brobygning til sundhedsfaglig vurdering
• Viden om mængden af problematiske
tilsætningsstoffer
• Viden om narkosituationen på Vesterbro

Medicinalkemiker Kim Gosmer, Mændenes Hjem
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KAPITEL 7

Erfaringer fra verdens største
årlige brugerundersøgelse
Stofrelaterede forgiftninger og skader handler mere om brugeradfærd
end selve stoffet. Det er i al fald budskabet fra Global Drug Survey,
der fokuserer på at minimere skader ved stofbrug fremfor at
fokusere på forbud. Her bringer vi et udvalg af resultaterne.1
Af sociolog Rasmus Axelsson og
antroplog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS
og psykiater Adam Winstock, grundlægger
af Global Drug Survey.1
Global Drug Survey (GDS) har igen i år haft
fokus på, hvordan brugere verden over køber,
bruger og oplever stoffer og alkohol2, samt fokus
på omfanget af akut lægehjælp i forbindelse
med stofbrugen. De danske respondenter
skiller sig ud på flere måder og understreger
vigtigheden af et skadesreducerende fokus.
1 Artiklen baserer sig på GDS materiale, der fås på www.
globaldrugsurvey.com eller ved kontakt til forskerholdet.
Materialet er desuden diskuteret med Adam Winstock.
Dele af denne artikel har været udgivet i KABS’ interne
nyhedsbrev; Fredag Morgen.
2 I denne artikel indgår alkohol i betegnelsen stoffer.

Global Drug Survey 2017
• GDS 2017 blev gennemfør t i perioden
november 2016 til januar 2017
• I alt 119.846 respondenter fra mere end
50 lande deltog – 115.523 brugeres svar
er brugt i undersøgelsen
• 68% af respondenterne er mænd og 32%
er kvinder
• 13.500 danskere indgår i GDS 2017
• De danske respondenter er i gennemsnit
væsentligt yngre end de øvrige respondenter;
nemlig 20,5 år overfor det globale gennemsnit på 29,1 år
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Et skadesreducerende formål
Det primære formål med GDS er brugerrettet
og handler om at øge sikkerheden omkring
brugen af stoffer og alkohol. På baggrund af
brugernes egne – både gode og dårlige – erfaringer med stofbrug og ud fra svar om respondenternes stofvaner, får man viden om,
hvordan stofferne udvikler sig, hvordan de indtages, hvor de købes og hvilke risici eller grad
af farlighed, brugerne forbinder med stofferne.
Forskerholdet bag GDS udarbejder løbende skadesreducerende anvisninger på baggrund af de
indsamlede data og formidler fund om mønstre
og tendenser til aktører på området.
I GDS 2017 er alkohol stadig det mest
anvendte rusmiddel: 94,1% af respondenterne har drukket alkohol inden for de sidste
12 måneder. Herefter følger cannabis (60%),
tobak (47,6%), tobak med cannabis 3 (38,3%),
kokain (19,1%) og alle typer af MDMA (19%).

Danskerne drikker mest,
men bekymrer sig mindst om det
Et interessant fund, som GDS kaster lys over,
er hvor stor en andel af de samlede respondenter, der ønsker at reducere deres forbrug
af forskellige stoffer. I forhold til alkohol
svarer én ud af tre af samtlige respondenter
(svarende til 34,7%), at de ønsker at drikke
mindre. Ud af dem ønsker 7,4% at få hjælp
3 Kategorien ’tobak med cannabis’ registres, fordi nogle
respondenter kun ryger tobak i forbindelse med
cannabisindtag.

til det. Blandt de danske respondenter er
ønsket noget mindre. Her svarer kun 28%, at
de ønsker at reducere deres alkoholforbrug,
og af dem ønsker blot 6,9% at få hjælp. Det
skal sammenholdes med, at mere end halvdelen af de danske mandlige respondenter og
40% af de kvindelige, ifølge WHOs screeningsværktøj, har alvorlige problemer med alkohol.
Det er dobbelt så mange sammenlignet med
mænd og kvinder globalt. På samme vis har
en mindre gruppe på hhv. 15% af de danske
mænd og knap 12% af kvinderne så alvorligt et
alkoholforbrug, at de bør udredes for egentlig
alkoholafhængighed.
GDS viser altså, at de danske respondenter
drikker mest, bekymrer sig mindst og er yngre
sammenlignet med de øvrige lande. Muligvis
handler det om, at de unges indtagelse af (store
mængder) alkohol foregår i socialt samvær til
fester eller byture og ellers ikke. Derfor anser
de ikke alkoholindtaget som et problem eller
en afhængighedsproblematik. Dog har ca.
hver femte mandlige respondent negative
oplevelser som skyldfølelse, fortrydelse
eller hukommelsestab i forbindelse med
alkohol. Det samme gælder for hver femte
kvinde under og hver syvende over 25 år.
GDS viser endvidere, at danskernes brug af
akut lægehjælp i forbindelse med alkoholindtag ligger højt sammenlignet med de
øvrige lande.

Stor gruppe ønsker at mindske
forbruget
I forhold til ønsket om at reducere brugen
af cannabis, kokain og MDMA ser de danske
besvarelser lidt anderledes ud, end det gør
sig gældende med alkohol. Danmark ligger
højest sammenlignet med de øvrige lande, når
det handler om cannabis. Her ønsker 44% af
de danske respondenter at reducere deres
forbrug, og 13% ønsker at få hjælp til det.
For kokain er tallet 48,1%, der ønsker at reducere med sammenhørende 9,4%, der ønsker
hjælp til det, og for MDMA ønsker 34,3% at
mindske forbruget.

GDS viser altså, at en stor gruppe danske
brugere har et ønske om at reducere deres
forbrug. Undersøgelsen fortæller os ikke
noget om, hvorvidt de danske respondenter
er eller har været i kontakt med egen læge
eller tilknyttet behandlingssystemet for at
gøre noget ved deres forbrug. Men ud fra
GDS-data på alkoholdelen er det sjældnere almen praktiserende læge eller hospitalslægen,
de danske respondenter ønsker hjælp fra.
Mændene peger i stedet på specialiserede
behandlingstilbud og online-programmer
eller apps. Mens kvinderne – især dem,
der er under 25 år (svarende til 40,3% af
alle kvinder) – foretrækker hjælp via onlineprogrammer og apps.

Danskerne foretrækker joints
GDS har i år fokus på antallet af respondenter, der angiver at ryge cannabis med tobak.
For netop brugen af tobak har skadelig indflydelse på helbredet sammenlignet med
cannabisbrug uden. Derfor anbefaler GDS, at

Om Global Drug Survey
• Den første GDS blev gennemført i 2012
• GDS findes på 10 sprog – også dansk
• GDS samarbejder med forskellige mediepartnere i flere lande. De distribuerer den
anonyme online-undersøgelse og de efterfølgende resultater
• I alt har over 400.000 mennesker besvaret
GDS. Samarbejdspartnerne og respondenterne stiger år for år
• Danmark kom officielt med i GDS 2014,
hvor Center for Rusmiddelforskning ved
Jakob Demant var dansk tovholder. Her
deltog 1.400 danskere
• I 2014 deltog 1.500 danskere primært ved
hjælp af Psykedelia.dk
• I 2015 deltog kun 300 danskere
• I 2016 blev KABS dansk samarbejdspartner
• GDS 2018 løber af staben i oktober 2017
Læs mere på: www.globaldrugsurvey.com
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cannabisbrugere ændrer indtagelsesmetode
og undlader brugen af tobak for at reducere
skadevirkninger af stofbrugen.
I en dansk sammenhæng er dette interessant,
da 91% af de danske respondenter angiver at
bruge tobak sammen med cannabisindtaget
i form af vandpibe/bong, pibe og joints,
hvoraf jointen er den hyppigst benyttede
indtagelsesform.

Større risici blandt danske
MDMA-brugere
De danske svar vedrørende MDMA indikerer,
at brugerne ikke tror, at stofferne er nær så
farlige, som de faktisk er. Det afspejles også
i undersøgelsens resultater, som viser at
risikoen for akut lægehjælp blandt de 3.145
danske respondenter, som har taget MDMA
inden for det seneste år, er over dobbelt
så stort som for det globale gennemsnit
(nemlig 2,5% over for 1,2%).
GDS peger generelt på, at de fleste problemer
i forbindeles med stofindtag handler om
brugernes adfærd mere end stoffet i sig
selv. Det gør sig også gældende i de danske
svar vedrørende MDMA. Den hyppigste
indtagelsesmetode med MDMA er på verdens-

plan slugning af pille, svarende til 89%. Men
her adskiller de danske respondenter sig fra
de øvrige lande, ved hyppigst at foretrække
snifning af MDMA (31,6%). Dernæst foretrækker de at indtage MDMA som en såkaldt
bombe 4 (19,1%). Begge metoder er risikable;
den første fordi virkningen indtræffer hurtigt
og aftager hurtigt, hvorved der ofte sker
hyppigere indtag af ny dosis; den anden
fordi virkningen indtræffer langsommere, så
næste indtag gennemføres før virkningen ved
første dosis er indtruffet. Ved snifning er der
desuden smitterisiko for hepatitis C ved delt
snifferør, hvilket også gør sig gældende for
kokainbrugere.

Over halvdelen efterlyser stoftest
Globalt set angiver kun én ud af hver tiende
at have testet stofferne i en eller anden form.
Stoffets indhold, renhed og styrke er mere forbundet med gætteri end egentlig test. I GDS
2016 svarede 67,3% af respondenterne, at de
ville benytte on-site stoftests, hvis de var til
rådighed. Det er imidlertid kun enkelte lande,
der tilbyder sådanne faciliteter.5

4 MDMA rullet i cigaretpapir
5 Mændenes Hjem har netop igangsat et stoftest-projekt
(se kap. 6).

Udmeldingen til brugerne fra GDS er bl.a., at
de skal afholde sig fra at mikse MDMA med
andre stoffer eller alkohol, starte med en testdosering (en kvart til en halv pille) og afvente
virkningen – helst to-tre timer før resten indtages. Adspurgt, er det kun 48% af alle MDMA
respondenter i GDS 2017, der benytter testdoseringsmetoden. I afdækningen af, hvad
der gik forud for respondenters behov for akut
lægehjælp, svarer knap 42% endvidere, at de
indtog en større dosis, end de normalt indtager.
Endvidere svarer lidt over 50%, at de allerede
var fulde af alkohol inden de tog MDMA. Kun
7,2% af respondenterne fik behov for akut
lægehjælp alene på indtaget af MDMA.
Størstedelen af respondenterne havde kombineret flere rusmidler i samme session.
Det har altså stor betydning, hvordan brugere
tager deres stoffer - ikke mindst i lyset af at
et stofs indhold, renhed og styrke kan variere
betydeligt, uden at det kan ses med det blotte
øje. Renheden af stoffer er på sin vis en god
ting, men kan blive farligt, hvis brugeren ikke er
opmærksom på, at der med renhed også følger
ændret styrke. Det gør sig f.eks. gældende med
kokain. I flere lande omkring os konkurrerer
kokainsælgere på stoffets renhed, mens der
på det danske marked stadig sælges kokain
blandet op med andre ting. Med den stigende
globale internethandel vil danske brugere risikere overdoser, hvis de ikke er opmærksomme
på, at internationale udbydere sælger renere
kokain. Og netop behov for akut lægehjælp i forbindelse med kokainindtag er steget markant
fra GDS 2016 til 2017 og ligger dobbelt så højt
i Danmark i forhold til det globale gennemsnit.

Diversitet – et fremadrettet fokus
Da GDS er en online survey er det overvejende
folk med nem internetadgang, som deltager.
GDS tegner selv følgende karakteristik af
respondenterne: Generelt deltager dobbelt
så mange mænd som kvinder. Gennemsnitsalderen er 25 år, 85% er heteroseksuelle,
90% af respondenterne er hvide og 60% har
en universitetsgrad. 70% har brugt illegale
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stoffer det seneste år. 4% har prøvet at injicere
et givet stof. Over 50% svarer, at de jævnligt er
en del af nattelivet.
Vi ved, at stofmønstre er forskellige fra subkultur
til subkultur, det vil derfor være interessant at få
større mangfoldighed blandt respondenterne,
angående køn, alder, etnicitet, baggrund mv.
Da GDS afdækker brugergruppers stofbrug
og -vaner og udarbejder skadesreducerende
anbefalinger til brugerne, er det en unik
mulighed for at få så mange subgrupper
med som muligt. Dette gælder også muligheden for at få dem med i GDS, som vi ser
i behandlingssystemet, hvorfor vi opfordrer
behandlere til at distribuere GDS, når den
løber af banen til oktober.

Fra værktøjskassen
For at mindske risici for overdosis og negative
oplevelser ved stofbrug har GDS udarbejdet
en række værktøjer og guidelines, bl.a.:
GDS Highway Code:
Råd om ni rusmidler. Stofferne gennemgås
med forholdsregler om doser, hyppighed, søvn,
kost, væske, hvad der er farligt at blande etc.
www.globaldrugsurvey.com/the-highway-code
Safer Use Limits:
Online guidelines til at øge folks risikoopmærksomhed ved forskelligt stofbrug.
Siden er under udvikling, men man kan
foreløbig teste cannabisbrug.
www.saferuselimits.co
Drinksmeter og Drugsmeter:
Digitale apps til screening af sit forbrug. Her
får man en anonym feedback, der sammenligner ens data med de øvrige app-brugeres
data, f.eks. hvor mange der har samme alder,
køn, baggrund, forbrug og stofvaner som en selv.
www.drinksmeter.com
www.drugsmeter.com
GDS’ YouTube kanal:
Løbende formidling om GDS og stoffer.
www.youtube.com/user/GlobalDrugSurvey
Læs mere på: www.globaldrugsurvey.com 35
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KAPITEL 8

Mørkenet, Silk Road
og kryptomarkeder
Siden 2011 er en række illegale
markeder for narkotika vokset
frem på internettet. Markederne
er med til at give større gennemsigtighed i købet af stoffer, men
er også knyttet til nogle særlige
udfordringer.

Større gennemsigtighed gennem
”reputation systems”
Kryptomarkeder er designet med samme
funktionalitet som eBay og tilbyder ”reputation
systems”, hvor købere afgiver anmeldelser af
produkter, de har købt.

Forskningsmæssigt er det ganske vanskeligt
at beskrive, hvor meget der omsættes for på
”traditionelle” markeder for illegale stoffer. F.eks.
er det ganske uklart, hvor meget værdien af
hashmarkedet på Christiania i København udgør
– trods både politiet og diverse forskeres forsøg.

På kryptomarkederne er der meget større
gennemsigtighed i kraft af anmeldelsessystemerne. Anmeldelsessystemerne kan, i
kombination med andre data, som er tilgængelig
på siderne, benyttes som proxyer til måling af
udbud og efterspørgsel med et højt præcisions-

Af lektor, ph.d Jakob Demant og forskningsassistent, cand.scient.soc. Rasmus Munksgaard,
Sociologisk Institut, Københavns Universitet
I modsætning til tidligere former for narkotikadistribution over nettet adskiller de nye illegale
markeder sig ved deres brug af særligt
sofistikeret teknologi og ved deres helt unikke
organisationsformer. Kryptomarkederne går
under mange navne. De er af nogen beskrevet
som mørkenet tet, mens andre bruger
det første stofmarked ”Silk Road” som
betegnelse. Men den bedste betegnelse er
”kr yptomarkeder ” oprindeligt formuleret
af den australske forsker James Martin.
Med ”kr ypto” er der tale om kr ypterede
former for kommunikation og med ”marked”,
peges der på den form for kr ypterede platforme, der handler om markedspladser. Der
handles med mange forskellige varer på disse
markedspladser, men den største er narkotika.
Selvom kryptomarkedet står for en mindre
del af den internationale stofhandel, betragter
Europol dem som en trussel, der kan vokse.
Det første marked, Silk Road, åbnede i begyndelsen af 2011, men blev i 2013 lukket af de
amerikanske myndigheder. Kort efter lukningen
genopstod brandet som Silk Road 2.0, hvilket
blev efterfulgt af en række nye markedspladser,
hvortil købere og sælgere migrerede.
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niveau. I de videnskabelige studier, som har
anvendt denne metode, estimerede man en
daglig omsætning på omkring 40.000 USD
i 2012 på Silk Road-platformen, som på det
tidspunkt havde monopol på handlen. I 2014,
hvor Silk Road var lukket, og en række nye
aktører havde gjort deres indtog på markedet,
anslog man en daglig omsætning på op mod
600.000 USD i nogle perioder. I takt med
udbredelsen af krypterings- og anonymiseringsteknologier til flere og flere mennesker, samt
kriminelles brug af disse teknologier, er
en diskussion begyndt om, hvorvidt politimyndigheder er ved at miste muligheden for
at efterforske og intervenere imod denne form
for handel med stoffer. Kryptomarkederne er
et håndgribeligt eksempel på denne ”anden
kamp om kryptografering”, da den utilsigtede
konsekvens af teknologier, som tillader stærk
kryptering og anonymitet er, at også lovbrydere
kan benytte dem, og at kryptomarkeder
kan operere i det åbne med en høj grad af
sikkerhed for købere, sælgere – og mellemmænd. Kryptomarkederne er omvendt også
blevet fremhævet som en løsning på
den relaterede kriminalitet, der ofte findes
på åbne markeder for stof fer. På kr ypto markederne kan køberen vælge i et bredt udvalg, orientere sig efter anmeldelser af kvalitet
og pris og dernæst modtage sine stoffer
gennem postvæsnet. Dette fjerner en stor
del af den stressende tilstand, som købere og
sælgere ellers vil befinde sig i under en handel.
I modsætning til de tidligere nævnte eksempler
på stofhandel faciliteret gennem internettet er
kryptomarkedet organiseret som en decentral
markedsplads. Det vil sige, at i modsætning
til en hjemmeside, hvor produktet købes
af forretningens ejer, er kryptomarkedet
organiseret som eBay eller Amazon, hvor
individuelle sælgere kan frembyde deres
produkt. Administratoren tager en kommission
på alle salg, hvilket ofte ligger mellem 3 og 8%.
Yderligere betaler sælgere en kaution for at
kunne oprette en salgsprofil. Den decentraliserede organisering af kryptomarkeder har
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som konsekvens, at købere, på en enkelt
side, har adgang til hundreder eller tusinder
af potentielle sælgere med forskellige udvalg af illegale stoffer. Købere kan derfor
vælge produkt efter produktspecifikationer
såsom afsendelsesland, pris, porto, billeder
og særligt sælgernes omdømme.

Tilgængeligt og sikkert
Forskningen er kommet langt med at forstå,
hvor meget og hvad der handles. Men der
er kun sparsom forskning om, hvem købere
og sælgere er. Det vi ved nu peger på, at de
i overvejende grad er mænd i begyndelsen
af 20’erne bosiddende i den vestlige verden.
Motivationerne for at benytte kryptomarkeder
har været den lavere risiko for vold associeret
med handlen, det store udvalg af produkter,
tilgængelighed, højere kvalitet samt kryptomarkedernes anmeldelsessystemer. Motivationerne for at anvende kryptomarkeder til
stofhandel ligner i høj grad de motivationer,
som er til stede ved legal internethandel. Disse
motivationer er tilgængelighed og bekvemmelighed. Faktorer, som særligt afholder brugere
fra at købe stoffer gennem kryptomarkeder, er
tilstrækkelig offline-adgang til narkotika samt
frygten for at blive opdaget af myndighederne.
I dag eksisterer en håndfuld markeder på
mørke nettet, og der er herunder sket en
differentiering, hvor nogle sider retter sig mod
specifikke geografske områder, som oftest er
hele lande. I Europa har vi set French Dark
Net, Silkittien og Flugsvamp, som er markeder
rettet mod henholdsvis Frankrig, Finland og
Sverige. Silkittien, som betyder Silkevejen på
Finsk, er senere blevet internationalt kendt under navnet Valhalla. Selvom brugere fra andre
lande ikke er forhindrede i at besøge og
tilmelde sig disse sider, er siderne specifikt
rettet mod lokale markeder, hvorfor de adskiller sig fra den traditionelle model med
et internationalt publikum som målgruppe.
At Skandinavien, på trods af sit lave befolkningstal, har to nationale kr yptomarkeder
vidner om, at der fra disse lande både købes

og sælges på mørkenettet, og at det forekommer i så høj grad, at det kan understøtte
markeder, der er lukket for udlændinge.

Nordamerika og Europe fører
i global omsætning
Hvis vi ser på kryptomarkedernes globale omsætning fordelt over enkelte lande, kan vi se, at
det sådan set er mindre globalt end forventet.
Mellemamerika, Afghanistan/Mellemøsten og
Nordafrika, som står for den centrale produktion
af kokain, heroin og cannabis, optræder slet ikke
som afsenderlande. Derimod ser vi, at størstedelen af kryptomarkedernes omsætning findes
i Nordamerika og Europa, som hver er ansvarlige for henholdsvis 40,3% og 41,6% af den
globale observerede omsætning. Oceanien,
som er særligt repræsenteret af Australien, og
Asien, som er særligt repræsenteret af Indien
og Kina, følger herefter med 10,44% og 7,4%.
De tre største afsenderlande i Europa er
Storbritannien og Irland, Holland og Tyskland,
der tilsammen er ansvarlige for 84% af den
omsætning, som genereres af den europæiske
region på kryptomarkeder. Holland er på trods af
sit lille befolkningstal den næststørste afsender
af produkter i Europa, hvilket giver udslag i 17,1
transaktioner fra Holland per 1.000 indbyggere.
Dette tal er det absolut højeste i Europa.
Det næsthøjeste antal transaktioner per 1.000
indbyggere findes i Storbritannien og Irland,
som dog kun når 8,9 pr. 1.000 indbyggere.
Danmark er ansvarlig for 0,52% af den europæiske omsætning på kryptomarkeder og for
0,2% af den globale omsætning. I sammenligning
med de lande, som har den største tilstedeværelse, er Danmarks rolle derfor begrænset.
Sammenlignes Danmark med resten af
Skandinavien, hvoraf både Sverige og Finland
er repræsenteret på mørkenettet gennem
lokalt orienterede kryptomarkeder ud over
deres tilstedeværelse på de studerede
markeder, er både Finland, Norge og Sverige
ansvarlige for større omsætning end Danmark.
Ses der på omsætningen genereret per 1.000

indbyggere, er de danske tal de laveste i Skandinavien. De danske tal er dog højere end de
norske, når antallet af transaktioner per 1.000
indbyggere sammenlignes. Dette indikerer
en interessant diskrepans, hvor Norge er
ansvarlig for væsentligt færre transaktioner
(7.568) end Danmark (11.031), men genererer
en større omsætning. Dette indikerer, at
varer solgt fra Norge har en højere værdi end
de varer, der er solgt fra Danmark. Samlet observerer vi salg for 1 million USD fra Danmark,
og heraf er næsten 800.000 solgt af blot tre
sælgere ud af 43 sælgerprofiler. I hele denne
præsentation er det vigtigt at holde sig for øje,
at vi alene kan se nationaliteten af sælgere.
Således kan det ikke konkluderes, at Danmark
ligger lavt i forhold til at købe fra kryptomarkedet,
da køberne ikke kan identificeres ved land.

Grundlag for bekymring
Vi finder indikationer på, at Danmark primært
skal ses som en begrænset spiller på salgssiden.
Derfor bør indsatser over for markederne også
fokusere på markedets kriminogene effekter,
hvor købere potentielt bevæger sig mod
en eskaleret kriminel position. Således kan
kryptomarkederne siges at facilitere en såkaldt
”digital drift” i kraft af dets åbne og upersonlige relationer samt dets akkumulering af viden
og motivationer inden for de teknologier, som
markederne er baseret på. Tilgængeligheden
af både stoffer og relaterede produkter på
kryptomarkedet giver grundlag for bekymring
om, hvorvidt der kan forekomme en glidning fra
sporadisk brug af kryptomarkederne til egen
behov til en off- eller online videresalg eller
brug af stjålen data. Med andre ord: Kryptomarkedet tilbyder en mulighedsstruktur, som
kan lade personer med svage og mindre alvorlige kriminelle engagementer til at glide over
i mere alvorlige kriminelle engagementer.
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KAPITEL 9

Lang vej mod amerikansk legalisering
af cannabis
Som flere og flere amerikanske stater stemmer for enten
legalisering af medicinsk cannabis eller for sidestilling
af cannabis med alkohol, virker en generel legalisering til
at være lige om hjørnet. Men så nemt bliver det dog ikke,
forudser USA-kommentator Mads Fuglede.
Af USA-kommentator, Mads Fuglede
Det synes kun at gå i én retning for legaliseringen
af cannabis i USA. I 2016 valgte delstaterne
Californien, Maine, Massachusetts og Nevada
at sidestille cannabis med alkohol ved en folkeafstemning. Vælgerne i Arizona valgte som de
eneste af de stater, hvor spørgsmålet var til
afstemning at forkaste det. I Florida, Montana
og North Dakota valgte man forventeligt at
tillade medicinsk brug af cannabis, men til
alles overraskelse fulgte Arkansas trop trods
sin placering midt i det amerikanske bibelbælte.

At cannabis en dag i en ikke så fjern fremtid
vil være legalt i de fleste delstater synes at
være uafvendeligt. Men alligevel er det ikke
helt så nemt.
Der er to afgørende forhold, som man skal holde
øje med. På den ene side er USA’s politiske
konstruktion helt afgørende for en yderligere
legaliseringsproces. På den anden holder alle
øje med de talrige rapporter om konsekvenserne af at legalisere, som er på vej fra især
Colorado og Washington, der er pionerstater,
når det gælder legalisering af cannabis.

Den politiske konstruktion

Afhængigt af et notat

USA er en sælsom politisk konstruktion.
Magten i samfundet er fordelt mellem delstaterne og det føderale niveau med hovedsæde i Washington DC. Det meste af det, vi
som danskere forbinder med den offentlige
sektor, befinder sig ude i USA’s delstater.
Sådan er det også med USA’s narkotikapolitik.
Det er en meget lille del af politiets bekæmpelse af narkokriminalitet, som styres eller
håndhæves af føderalt politi. Langt de fleste
arrestationer og det meste af det opklarende
politiarbejde foretages af delstatspolitiet
og de lokale politikorps. Derfor er det også en
udbredt opfattelse ude i delstaterne, at man
har en udstrakt grad af selvbestemmelse på
dette område. Problemet er bare, at det er
man ikke udelt enig i på føderalt niveau.

Lige fra begyndelsen var det dilemma det
helt store problem for den bevægelse i USA,
der ønsker at legalisere cannabis. I 2013 kom
det såkaldte Cole-notat, opkaldt efter den
daværende vicejustitsminister, James Cole.
Heri gjorde man det klart, at selvom cannabis
i føderalt øjemed var et ulovligt rusmiddel,
så anerkendte man, at dag-til-dag narkotikabekæmpelsen hovedsagligt blev udført af
delstatspolitiet, og at man ikke ville blande sig
i delstatspraksis, der var anderledes end den
føderale. Det betød, at man uden at anerkende
lovliggørelsen af cannabis alligevel gjorde det.

Fra føderal side har man ført den såkaldte
krig mod narkotika i snart en menneskealder.
USA’s ”War on Drugs” føres både indenrigs og
uden for nationens grænser – og på føderalt
niveau har man længe opfattet bestræbelserne
på at legalisere cannabis som uforenlige med
krigen mod narkotika, hvor der bruges mange
midler på at bekæmpe blandt andet cannabis.
Der er intet, der tyder på, at USA som nation
er tæt på at legalisere cannabis, hvilket
betyder, at enkelte delstater, som gør dette,
skaber et problem for den føderale håndhævelse. I de senere år har man undladt at bruge begrebet ”War on Drugs,” og man har forsøgt at ændre politikken en smule, men i det
store hele fortsætter den med uformindsket
styrke – endda under Præsident Obama,
der havde sendt signaler om at ville ændre
kurs. Så selv om cannabis i Colorado og
Washington nu er sidestillet med alkohol,
og man har vedtaget et detaljeret regelsæt for
legaliseringen af rusmidlet, så risikerer man
stadigvæk, at føderale politistyrker kan komme forbi og arrestere dem, der producerer,
sælger og køber cannabis. Også selvom de
lokale politistyrker ifølge lokal lovgivning ikke
ville gøre det samme.
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Cole-notatet havde en enorm indflydelse på
bestræbelserne på at legalisere cannabis.
Selvom mange har en idealistisk tilgangsvinkel til spørgsmålet om legalisering, så
er det i bund og grund også et spørgsmål
om penge. I Colorado og Washington flød
der først risikovillig kapital ind på cannabismarkedet efter Obama-administrationen med
sit notat havde vist, at man ikke ville komme
og konfiskere det udstyr og den investering,
der også er en del af det at legalisere et nyt
rusmiddel.
En af de klareste lektier, man havde lært fra
Colorado og Washington, er netop den, at det
i praksis er meget vanskeligt at legalisere
cannabis uden en form for føderal garanti.
Og her har vi problemets kerne. En række
delstater har netop vedtaget en eller anden
form for afkriminalisering af cannabis, men
denne lovliggørelse er fuldstændig afhængig
af, at Cole-notatet stadig gælder. Notater er
dog blot en præcisering af, hvorledes man vil
forvalte et lovkompleks, og notater gælder
kun, indtil de ikke anvendes mere. De kan med
andre ord trækkes tilbage.

Tre fremtidsscenarier
Ser man på det hold, som Præsident Trump
har udpeget, er der meget, der tyder på, at
Cole-notatets dage er talte. Justitsminister
Jeff Sessions og vicepræsident Mike Pence
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har i en årrække bekæmpet legalisering af
cannabis i deres hjemstater, og sidder nu
begge i positioner, hvor de kan arbejde for, at
Cole-notatet trækkes tilbage.

I tredje og sidste scenarie følger Trumpadministrationen Obamas linje, hvilket vil
få legaliseringsbølgen til at fortsætte med
uformindsket styrke.

utænkeligt, så længe Trump-administrationen
er ved magten.

I skrivende stund er der tre sandsynlige
scenarier:
I scenarie et trækker Trump-administrationen
Cole-notatet tilbage og slår ned på cannabisproducenter, sælgere og brugere i stater, der
har legaliseret cannabis. Dette vil med stor
sandsynlighed medføre, at legaliseringsbølgen i praksis går i stå, indtil de juridiske
tvister, spørgsmålet ville rejse, er blevet afklaret
af Højesteret.

Sædvanen tro er det svært at finde hoved og
hale i Trumps egen holdning til problematikken.
Han har både været meget eksplicit i sin kritik
af legalisering af cannabis samtidig med, at
han har gjort det klart, at det er et delstatsanliggende. Det kan tyde på, at man lander på
en udgave af scenarie to, hvor man gør lidt af
det hele, men ikke rigtig ændrer praksis.

I mange delstater er man stadigvæk fodslæbende på hele legaliseringsdagsordenen,
fordi man ikke ønsker at handle, før der findes
rapporter og materiale, der belyser de positive
og negative sider af legalisering. Som det ser
ud nu, er der simpelthen ikke gået lang nok
tid til, at man har udarbejdet dette materiale.

I scenarie to trækker Trump-administrationen
ligeledes Cole-notatet tilbage, men handler
ikke på det. Denne lidt underlige mellemposition kan sagtens tænkes, da den skaber et
kompromis mellem de mange, især republikanere, der er meget optaget af, at man fra
føderal side ikke skal udhule delstaternes selvbestemmelse, samtidig med, at man sender
et signal om at ville bekæmpe yderligere
legalisering.

I bund og grund skal man huske på, at der
i dag bor 65 mio. amerikanere i delstater, som i
forskellige grader har legaliseret cannabis. Det
ville være et meget voldsomt føderalt signal
at underkende disse mange menneskers egne
folkeafstemninger. Det vil undre, hvis ikke
vi om få år oplever, at den del af narkotikapolitikken, der omhandler cannabis, vil være
decentraliseret. Det store spørgsmål er så, om
det indvarsler, at andre dele af narkopolitikken
følger efter og bliver et delstatsanliggende. Det
sidste er dog noget, de fleste opfatter som ret

Erfaringerne fra Colorado
og Washington

Hvad sker der med forbruget af rusmidler,
når man legaliserer og dermed øger produktionen? Dette spørgsmål lyder banalt, men er
et af dem, som man mangler at få ordentligt
belyst. Man skal ikke undervurdere de forskellige delstaters interesse i at legalisere, hvis
man kan vise, at udviklingen i forbruget kan
håndteres, og at indtægterne er større end de
medfølgende omkostninger. De første rapporter
fra Colorado og Washington viser, at forbruget
af cannabis stiger, men slet ikke i det omfang,
som kritikerne havde frygtet.
Colorados guvernør, John Hickenlooper (D),
der tidligere har været en indædt modstander
af legalisering, udtalte for nylig efter at
have set de tilgængelige data om effekterne
af legalisering: ”It’s beginning to look like it
might work.”
De sparsomme data, som John Hickenlooper
forholdte sig til, fortæller, at det ser ud til
at være en god forretning at legalisere. I både
Colorado og Washington har man pålagt salget
af cannabis en afgift, der i begge delstater
har øget skatteprovenuet med omkring
en milliard danske kroner. Uden at være en
prangende forøgelse af de offentlige indtægter, er det stadigvæk en anseelig sum.
Især når det indtil videre har vist sig, at forbruget af cannabis ikke medfører et meget
øget forbrug blandt teenagere, hvilket har
været et af de mest anvendte argumenter
mod legalisering. Indtil videre viser tallene fra
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både Colorado og Washington, at antallet af
teenagere, der anvender cannabis, er steget
moderat. Der er stor enighed om, at yderligere
data om forbruget blandt teenagere og deres
reaktion herpå vil spille en afgørende rolle for
bestræbelserne på at afkriminalisere cannabis
yderligere.

Dramatiske forudsigelser udeblev
Et andet område, der har spillet en stor rolle
i debatten, har været effekten på de generelle
kriminalitetsstatistikker. Kritikere har hævdet,
at afkriminalisering ikke vil få anden effekt end
flere påvirkede bilister. Tilhængerne har især
slået på, at en stor del af den organiserede
kriminalitet ville miste sit levebrød. Indtil
videre er der ingen af de to parter, der
synes at have fået ret. Cannabisrelaterede
trafik forseelser er steget meget lidt, og
kriminalitets statistikken er uændret (med
undtagelse selvfølgelig af den cannabisrelaterede kriminalitet).
Ser man lidt ind i fremtiden, er det klart, at
man især mangler rapporter om effekten
på sundhedsbudgettet og indlæringsevnen
blandt unge. Disse rapporter kræver, at man
indsamler store mængder data over lang tid,
hvilket betyder, at de vil lade vente på sig.
De stater, ikke bare i USA men også i resten
af verden, som med spænding ser frem mod
legaliseringens afledte effekter, må væbne sig
med en del tålmodighed, men må ligeledes
konstatere, at mange af de mere dramatiske
forudsigelser som følge af legalisering indtil
videre er udeblevet.

43

MINITEMA OM FLYGTNINGE OG ASYLANTER

KAPITEL 10

Asylanter på den københavnske
stofscene – set fra Mændenes Hjem

Målgruppen for Mændenes Hjems arbejde
er mennesker, der lever i en ekstremt udsat
livssituation både socialt og sundhedsmæssigt. Det er også mennesker, som har
vanskeligt ved at få den hjælp, som de
har behov for fra det etablerede social- og
sundhedssystem. Mændenes Hjem bidrager
til, at udsatte medborgere får forbedret
deres livssituation og herunder også får
kontakt til de relevante offentlige sociale- og
sundhedsrettede hjælpetilbud f.eks. i forhold
til behandling for afhængighed, brug af
hospitals væsen, socialcentre mv. Forskellige
stikprøver viser, at Mændenes Hjem årligt er
i kontakt med 4.500– 5.000 unikke personer,
der færdes i og omkring stof- og hjemløsemiljøet på Vesterbro. Mere end 50 %, af dem
som kommer på Mændenes Hjem, har etnisk
minoritetsbaggrund, hvilket vil sige flygtninge-, indvandrer eller immigrantbaggrund.
Det skønnes, at mellem 20-30 % har usikre
sociale rettigheder i Danmark. Gruppen af
asylanter udgør en del af denne gruppe borgere.

En stigende gruppe asylanter
På Mændenes Hjem har vi igennem mange
år haft brugere, som tilhører asylantgruppen.
Det er en gruppe, som umiddelbart er vokset
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over årene, og særligt over sommeren 2016 så
vi tilstrømninger af unge nytilkomne asylansøgere, der søgte mod stofscenen samt
benyttede vores stofindtagelsesrum. Disse
grupper gjorde sig særligt bemærkede
ved deres sparsomme dansk- og engelskkundskaber, samt deres udfordringer med
at navigere og forstå det danske system og
stofmiljøet på Vesterbro, hvilket vi uddyber
senere.

Termen asylant dækker for os; personer, som
har eller har haft kontakt til asylsystemet1,
og kan groft sagt opdeles i tre grupper: Den
første del består af de nyankomne asylansøgere. Disse har ubehandlede asylsager, og det
er dermed endnu ikke afgjort, om de kan få
ophold i landet. De har ofte et rusmiddelafhængighedsforhold med fra deres hjemland,
eller det er opstået på deres rejse til Danmark.
Den anden del af gruppen består af dem med
færdigbehandlede asylsager. De har været i
Danmark i længere tid og er derfor ofte ældre
end de nyankomne. Nogle har kontakt til deres
flygtningecentre, mens andre har mistet denne kontakt enten med vilje, for at undgå hjemsendelse, eller fordi de ikke har ressourcer til
at holde kontakten. Den tredje del af gruppen
er personer på tålt ophold. De er tilknyttede et
udrejsecenter, som mange umiddelbart ikke
har kontakt til.

Asylanterne, som vi møder på Mændenes
Hjem, er en blandet gruppe med forskelligartede historier, tilhørsforhold og ressourcer.

1 Begrebet dækker ikke over personer som har fået asyl,
da de dermed opnår andre rettigheder end de som ikke
har fået det.

Gruppen af asylanter er siden sommeren 2016 blevet mere
iøjnefaldende på Vesterbros stofscene. Gruppen har komplekse
problemer i forhold til sundhed, afhængighed og til deres
netværk. Samtidig er det mennesker, som ikke er vant til at
begå sig i det danske hjælpesystem. Her deler Mændenes Hjem
deres erfaringer med asylanter.
Af forstander Ivan Christensen og cand.soc
og sygeplejerske Liv Jonsdottir Larsen,
Mændenes Hjem
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Fælles for dem er deres status som asylansøgere, deres stofbrug samt en ofte meget
begrænset tiltro til, og forståelse for, det
danske system.

Gruppen af asylanter på Vesterbro

Målgruppen på Mændenes Hjem

• Der ses flest fra Iran, Irak, Afghanistan og
Nordafrika, men også personer fra Pakistan
og Indien.
• Størstedelen er tilknyttet Asylcenter Sandholm, men der ses personer fra centre i hele
landet samt fra centre i Tyskland og Sverige.
Der er flere asylanter i weekender samt i
aftentimerne.
• Gruppen udgøres primært af mænd i alderen
18 til 48 med en gennemsnitsalder på ca. 30 år.
• De fleste har et forbrug af stoffer inden de
kommer til miljøet, som de enten har påbegyndt i deres hjemlande eller under rejsen
til Danmark. Langt de fleste tager heroin.

• Omkring halvdelen af målgruppen er
hjemløse eller funktionelt hjemløse.
• 80-90 % har afhængigheds problematikker.
Typisk er det blandings brugere, som
tager både opioider, centralstimulerende
stoffer (især kokain) samt forskellige former for receptpligtig medicin
(typisk benzodiazepiner).
• Mange har ubehandlede eller underbehandlede fysiske og psykiske sygdomme
og skader.
• Omkring 80 % er mænd, og 20 % er kvinder.
• Gennemsnitsalderen af brugerne i de
sociale tilbud er ca. 40 år.

Størrelse og population
Det har været vanskeligt at opgøre størrelsen
på gruppen af asylanter og deres særlige
karakteristika, såsom hjemland, status og
tilhørscenter, da denne gruppe borgere ofte holder afstand fra myndighedspersoner. Desuden
er antallet af personer, som opholder sig på
stofscenen, fluktuerende. Billedet varierer fra
time til time og fra dag til dag. Optællinger fra
Mændenes Hjems nattevagter viser, at der opholder sig mellem syv og 20 fra denne gruppe
på Mændenes Hjem i nattetimerne, imens der
på den årlige døgnoptælling er talt mellem 15
og 20 personer i løbet af 24 timer. Billedet er
derfor vekslende, men det estimeres, at op
mod 10 % af de faste brugere af Mændenes
Hjems tilbud i perioder tilhører asylantgruppen.

Mødet med stofscenen:
Fra rekreation til negativ spiral
Når asylanterne første gang møder den åbne
stofscene på Vesterbro, synes det ofte at være et
møde som er præget af fascination og spænding.
Her finder de frisind, kvinder, adgang til stoffer,
åbenhed om stofbrug, mulighed for at tjene
hurtige penge og faciliteter, som er indrettet
til indtagelse af stoffer. På den måde virker
stofscenen ved første øjekast som et rekreativt frirum for dem, hvor stofbrug er en del af
normalen, og hvor byrummet, et stykke hen ad
vejen, er indrettet efter det. Men efter kort tid
i miljøet, synes tilhørsforholdet ikke længere
rekreativt, og vi ser ofte, at asylanterne ikke kommer tilbage til deres centre, fordi de sidder fast i
miljøet omkring Istedgade. Vi ser også en hurtig
eskalering i brugen af narkotika, hvor brugen
dels bliver hyppigere, men også udvikler sig til et
blandingsbrug. Hvor de fleste ryger heroin ved
deres første møde med stofmiljøet, er det vores oplevelse, at mange også begynder at ryge
kokain. Brugen af kokain gør, at der skal skaffes
flere stoffer og flere penge. Stofindtagene bliver
hyppigere, og ofte sover man meget mindre. Tilværelsen bliver på denne måde hurtigt enormt
presset, og vi oplever svære psykiske reaktioner
som depression og psykoser hos personer af
denne gruppe efter nogle måneder i miljøet.
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Det første møde med den åbne stofscene
er desuden ofte et kultursammenstød. De nyankomne har ofte hverken dansk eller engelskkundskaber og kan være svære at kommunikere med. Desuden har de meget sparsomt
kendskab til det danske samfund og meget
ringe tiltro hertil. De har både svært ved at
forstå og navigere i de tilbud som findes på
Vesterbro, men har desuden svært ved at
navigere socialt indenfor stofscenen. De kommer derfor ofte i konflikter med andre brugere.
Og de er svære at hjælpe, da de ofte ikke
forstår de muligheder og begrænsninger, der
er i forhold til hjælp.

En særligt udsat gruppe:
Afmagt og afsavn
Asylantgruppen er udsat på næsten alle områder af deres tilværelse. De er ofte adskilt fra
deres nære relationer og lider derfor et stort

afsavn. Relationerne til deres familie og venner
er, udover stort afsavn, desuden præget af
skyld og skam over brugen af stoffer. Flere
fortæller endvidere, at de ikke kan lide at være
på asylcentrene, da de oplever sociale sanktioner pga. deres stofbrug fra de andre asylansøgere, hvilket gør, at de søger tilbage mod
den åbne stofscene.
Det er også en gruppe, hvoraf mange har
oplevet krig og voldsomme hændelser, og
derfor ofte har traumer, som de ikke har fået
hjælp til at bearbejde. Dette, sammen med
en presset tilværelse med sparsom søvn og
et stort forbrug af stoffer, bidrager til at gøre
gruppen psykisk udsat.
Vi ser ofte en tendens til håbløshed og afmagt
hos asylanterne. Det er særligt hos dem, der
har afviste asylsager, men også hos dem,

som har sager under behandling. De kan
have svært ved at forstå processen, og føler
sig pressede og utrygge i det danske system.
Her ses også en tendens til manglende egenomsorg. Vi ser bl.a. mange skader efter slagsmål og ulykker.

Relation og brobygning
Det tager ofte tid at skabe tillidsfulde relationer til asylantgruppen. De besøger primært
vores tilbud for at benytte stofindtagelsesrummet, men også for at købe mad og få hvile.
Relationsarbejdet foregår i alle tilbud, hvor vi
også over tid oplever at få gode relationer og
blive opsøgt for hjælp. Der er mange sundhedsfaglige problematikker omkring målgruppen,
herunder tilskadekomst af forskellig grad,
psykiske problematikker samt infektioner.
Desuden ønsker mange hjælp og vejledning
til at kontakte asylcentrene samt hjælp til

Tilbud på Mændenes Hjem
Mændenes Hjem driver en række social- og
sundhedsfaglige indsatser på indre Vesterbro:
• Et herberg, en boenhed, et bofællesskab,
et kontaktsted,
• SKYEN (stofindtagelsesrum)
• Den Runde Firkant (sundhedsrum)
• Dugnad (café og beskæftigelsestilbud)
• En tandklinik og en sundhedsklinik
• Cafe Klare (natcafé for kvinder).
• Mændenes Hjem har også en række
igangværende projekter: Et stoftestprojekt
(på Mændenes Hjem), et peer-projekt
(i regi af Cafe Klare) og et socialt- og
sundhedsfagligt tilbud til udenlandske
hjemløse stofbrugere (projekt Blisko).
Læs mere www.maendeneshjem.dk

deres sager, hvor vi bistår med at etablere
kontakt til de rette aktører. På denne måde
er vores primære opgaver i arbejdet med
stofafhængige asylanter at skabe relationer
i vores tilbud, hjælpe med udredning af
sundheds- og socialfaglige problemstillinger
for derefter at brobygge til de rette aktører. På
trods af de gode relationer er det dog stadig
en udfordring at hjælpe asylanterne med at få
en hensigtsmæssig kontakt til asylsystemet,
behandlingstilbud mv.
Det er vores erfaring, at der kan være langt
fra gadedøren på Mændenes Hjem til de
hjælpetilbud, som findes til personer med
tilknytning til asylsystemet. Det betyder, at
det kan være svært for asylanterne at komme
til disse tilbud, og vi ser gang på gang, at
gruppen falder igennem de tilbud, der findes.
Det kan der være mange årsager til. En af dem
er, at gruppen mødes med en forventning
om, at de i høj grad selv er i stand til at være
aktive aktører i deres forløb omkring asylsager
og afhængighedsbehandlingsforløb, hvilket
sjældent er tilfældet.
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KAPITEL 11

Uklar lovgivning og skiftende
meldinger om asylanters adgang
til stofmisbrugsbehandling
Spørgsmålet om asylansøgere har ret til misbrugsbehandling er
svært at svare på. I sommeren 2016 udgav daværende Indenrigsog Socialministerium en 136 sider lang Analyse af servicelovens
anvendelsesområde i forhold til udlændinge med processuelt eller
ikke lovligt opholdsgrundlag, som skulle afklare mange års tvivl.
Men et svar til Folketinget fra Udlændinge- og Integrationsministeren
har skabt fornyet uklarhed.
Af jurist Emil Kiørboe,
Institut for Menneskerettigheder

at kommunen involveres, da asylsystemet
som of test selv vil have tilstrækkelige

hjælpe muligheder. Det er også Udlændingestyrelsen, der skal godkende og betale
for den hjælp og støtte efter serviceloven,
som kommunen kan levere, mens det er
kommunen som i sidste ende træffer afgørelse
efter serviceloven.
Det fremgår dog også af analysen, at selvom
Udlændingestyrelsen vurderer, at behovet
ikke kan imødekommes i asylsystemet, at
det er styrelsen, der fastlægger behovet for
sociale foranstaltninger ud fra en konkret
vurdering af, hvad der er nødvendigt, så
hjælpen er afpasset den midlertidige status
som asylansøgeren har.
Analysen synes på dette punkt at indeholde
visse selvmodsigelser. Kommunen skal give
sin faglige vurdering og alene basere den på
servicelovens regler – det er nemlig kommu-

nens værktøjskasse. Samtidig fremgår det,
at servicelovsydelserne skal ske inden for
udlændingelovens rammer og dermed afpasses den midlertidige status asyl ansøgeren
har. Det synes at betyde, at en asylansøger
dermed ikke nødvendigvis har krav på den
almindelige stofmisbrugsbehandling, der
ydes i kommunerne. Omvendt står der, at
Udlændinge styrelsen aldrig vil tilsidesætte
kommunens faglige vurdering, fordi styrelsen ikke har det faglige grundlag for det
– det er nemlig kommunerne, som kan lave
den socialfaglige vurdering. Hvordan midlertidigheden – som er et udlændingeretligt
begreb – skal indgå i dette forvirrende
samspil mellem Udlændinge styrelsen og
kommunen, og hvad det betyder for stofafhængige asylansøgeres mulighed for at
modtage stofmisbrugsbehandling står stadig
hen i det uvisse.

Asylansøgere har lovligt ophold i servicelovens forstand. Det var konklusionen i
en længere analyse om ser vicelovens
anvendelse for blandt andet asylansøgere.1
Konklusionen bliver dog langt mere uklar, når
man ser nærmere på mellemregningerne.
For selv om asylansøgere egentlig er omfattet
af serviceloven, så skal udlændingeloven
betragtes som en særlov, som i første omgang
regulerer asylansøgeres adgang til disse
ydelser. Serviceloven finder kun anvendelse
i det omfang asylsystemets hjælpeforanstaltninger ikke er tilstrækkelige.

Et forvirrende samspil
Det er altså kun, hvis problemerne ikke
kan klares i asylsystemet, at udlændingemyndighederne kan inddrage kommunen,
som kan levere foranstaltninger ef ter
serviceloven, herunder social stofmisbrugsbehandling. Det fremgår af analysen, at der
i praksis sjældent vil være behov for,
1 Indenrigs- og Socialministeriet, Analyse af servicelovens
anvendelsesområde i forhold til udlændinge med processuelt eller ikke lovligt opholdsgrundlag, 29. juni 2016.
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Kommunernes rolle
Hvordan vurderer man, om en asylansøger
har et behov, som ikke kan imødekommes i
asylsystemet? I første omgang er det asylsystemet selv, der vurderer det. Kommunen
skal som udgangspunkt ikke iværksætte
sociale foranstaltninger uden først at have
forlagt sagen for Udlændingestyrelsen. Det
er udlændingemyndighederne, der har handlepligten i forhold til iværksættelse af sociale
foranstaltninger, herunder at søge hjælp
hos kommunen. Retter asylansøgeren selv
henvendelse til kommunen, skal kommunen
som udgangspunkt videresende sagen til
Udlændingestyrelsen, men kommunen kan i
akutte tilfælde selv gå ind i sagen. Af ministeriets
analyse fremgår, at der sjældent i praksis er
behov for at involvere kommunen, fordi asylsystemet oftest selv vil have tilstrækkelige
hjælpemuligheder. Derudover står der, at
både Udlændingestyrelsen og indkvarteringsoperatørerne (af asylcentrene) kan henvende
sig til kommunen og bede om en faglig
vurdering af behovet for støtte efter serviceloven. Herefter er det Udlændingestyrelsen,
der giver sin godkendelse, men som nævnt
skal styrelsen ikke tilsidesætte kommunens
faglige vurdering. Hvis styrelsen godkender
betalingen af kommunens foreslåede indsats,
kan kommunen herefter træffe afgørelse
efter serviceloven. Denne afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen. Det er dog uklart,
i hvilket omfang Ankestyrelsen kan inddrage
udlændingeloven i spørgsmålet om at afpasse servicelovsydelsen til asylansøgerens
midlertidige situation.

Asylansøgere falder uden for
sundhedsloven
Det netop gennemgåede gælder for alle
ydelser ef ter ser viceloven og dermed også for den (psyko)sociale stof misbrugsbehandling efter servicelovens § 101. I dansk
ret er stof behandling imidlertid opdelt i en
social behandling, der reguleres i service loven, og en sundhedsmæssig behandling,
der er reguleret i sundhedslovens § 142.
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Sidstnævnte omfatter bl. a. substitutionsbehandling med eksempelvis metadon. Begge
behandlings former varetages af kommu nerne og forudsættes tæt integreret i
kommunens behandlingstilbud. Alkoholbehandling er også reguleret i sundhedsloven.
Opdelingen af kommunernes behandlings forpligtelse på to forskellige love har stor betydning
for asylansøgeres adgang til at modtage behandling. Mens adgangen til social stofbehandling
som en servicelovsydelse er beskrevet ovenfor,
falder asylansøgere helt uden for sundhedslovens almindelige anvendelsesområde.
Efter sundhedsloven har alle ret til akut
og nødvendig sundhedsbehandling, mens
den øvrige behandling forudsætter bopæl i landet forstået som folkeregistrering.
Asylansøgere har derfor – ud over akut
behandling mv. – kun adgang til nødvendig
sundhedsmæssig behandling på baggrund
af udlændinge loven. Ifølge et svar fra
ministeren til Folketingets Sundheds- og
Ældreudvalg vurderes en sundhedsmæssig
ydelse som nødvendig, hvis den enten er
smertelindrende eller uopsættelig. Udover besøg
hos praktiserende læge og konsultationer hos
psykolog eller psykiater mv., som asylcentrene
selv kan iværksætte, kræver anden form
for (ikke akut) sundhedsmæssig behandling
Udlændingestyrelsens forhåndsgodkendelse.
Her opstår spørgsmål som: Er substitutionsbehandling en nødvendig sundhedsydelse ?
Når man ser på substitutionsbehandlingens
formål og effekt synes behandlingen både
smertelindrende og uopsættelig. Af ovennævnte svar fra ministeren til Folketinget
er det dog klart, at Udlændingestyrelsen
som udgangspunkt ikke dækker udgifter
til misbrugsbehandling, og at dette gælder
alle former for misbrug. Dog fremgår det, at
styrelsen i forhold til afhængighed af heroin
eller metadon vil kunne godkende udgifter
til behandling med metadon, ”når det må
anses for nødvendigt for at undgå kriminel,

aggressiv eller selvskadende adfærd”. Ud over
spørgsmålet om selvskadende adfærd synes
ministeriet ikke at anvende kriterierne om,
at en sundhedsbehandling skal anses for nødvendig, når den enten er smertelindrende eller
uopsættelig, men i stedet at lægge vægt på at
undgå kriminel eller aggressiv adfærd.

Denne benytter sig blandt andet af nogle ikkeoffentliggjorte retningslinjer fra 2010. Disse
retningslinjer er, i forhold til sociale foranstaltninger til voksne, meget generelle og giver
ikke afklarende informationer om afgangen til
stofbehandling for asylansøgere – eller andre
specifikke helbredsbehov i øvrigt.

Et begrænset kendskab
til stofmisbrugsbehandling

Afklaring ?

Af ministerens svar viser det sig også, at
bevilling af metadonbehandling forudsætter,
at udleveringen ikke foregår på asylcentret,
men via et offentligt misbrugscenter, ligesom bevilling til udlevering af metadon som
udgangspunkt alene vil kunne gives til ambulant behandling. Bevilling til behandling, der er
mere omfattende end ambulant behandling
og udlevering af metadon, vil kun kunne gives
i ganske særlige tilfælde.
Svaret kan forstås på flere måder, men
efterlader først og fremmest indtr yk af
et begrænset kendskab til, hvad stofmisbrugsbehandling er, og hvordan det er reguleret og organiseret i kommunerne. Og det
er nok det store problem på området – at
der er tale om to vidt forskellige systemer,
nemlig kommunernes socialforvaltninger og
asylsystemet. De to har begrænset kendskab
til hinandens forudsætninger, lovgrundlag og
praksis. Mens serviceloven indeholder næsten
200 bestemmelser, der, udover et stort
antal specifikt regulerede ydelser, indeholder
kompetence- og processuelle regler mv.,
er adgangen til sociale foranstaltninger i
udlændingeloven baseret på en udvidende
fortolkning af en enkelt bestemmelse, der
også omfatter sundheds- og forsørgelsesydelser. Der er udarbejdet mange hundrede
sider bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer, der specificerer servicelovens
indhold, mens sociale foranstaltninger i
asyl systemet er baseret på de generelle
aftaler mellem Udlændinge styrelsen og
indkvarteringsoperatørerne, samt praksis
fra Udlændingestyrelsens forsørgelseskontor.

Selvom ministeriets grundige analyse og
ministerens svar til Folketinget ikke giver
afklaring på spørgsmålet om asylansøgeres
adgang til stofbehandling, er der nu angivet
en relativt klar procedure, der kan følges i
de enkelte sager. For at kunne følge denne
procedure kræver det nok i særdeleshed, at
indkvarteringsoperatørerne er opmærksomme på spørgsmålet om behovet for og adgangen til stofbehandling, og at de sørger for
at få indhentet faglige vurderinger fra kommunerne og få ansøgt Udlændingestyrelsen
om godkendelse.

Lovgivning på området
Udlændingeloven § 42 a:
Stk. 1. En udlænding, der opholder sig her
i landet og indgiver ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, får udgifterne til
underhold og nødvendige sundhedsmæssige
ydelser dækket af Udlændingestyrelsen (…)
Serviceloven § 2:
Stk. 1. Enhver, der opholder sig lovligt her
i landet, har ret til hjælp efter denne lov.
Serviceloven § 101:
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde
behandling af stofmisbrugere.
Sundhedsloven § 7:
Stk 1. Personer, der har bopæl her i landet, har
ret til lovens ydelser.
Sundhedsloven § 80:
Stk 1. Regionsrådet yder akut behandling til
personer, som ikke har bopæl her i landet, men
som midlertidigt opholder sig i regionen, jf. § 8 (…)
Sundhedsloven § 142:
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder personer,
som har et stofmisbrug, vederlagsfri lægelig
behandling med afhængigheds skabende
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KAPITEL 12

Undersøgelse af stofmisbrug
blandt migranter
Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU)
på Københavns Universitet har foretaget en undersøgelse af
udbredelse, stofmønstre og behandlingsvilkår for flygtninge
og asylanter.1 Undersøgelsen er finansieret af KABS VIDEN.
Af forskningsassistent Liv Stubbe Østergaard,
Forskningscenter for Migration, Etnicitet
og Sundhed, Københavns Universitet

Migranter og misbrug af rusmidler
Migration finder i dag sted som aldrig før.
En del migranter har været udsat for traumatiserende begivenheder før, under og efter deres
migration, hvilket kan forøge risikoen for at
udvikle misbrug af rusmidler. Internationale
studier har således påvist sammenhænge
mellem post-traumatisk stress-syndrom (PTSD)
og rusmiddelmisbrug (1–3). Samtidig er der
også blevet påvist signifikante forskelle i både
adgang til og fastholdelse af migranter og
etniske minoriteter i misbrugsbehandling,
med færre migranter i misbrugsbehandling
og større frafaldsrater (4–10). Der foreligger dog
stadig begrænset viden om grundene hertil og
generelt sparsom viden om særlige rusmiddelproblematikker blandt migranter i Danmark,
særligt i forhold til flygtninge og asylanter.1
De senere års migrationsstrømme, kombineret
med begrænset viden om misbrug af rusmidler
blandt migranter, peger på et behov for mere
viden om, hvordan misbrugsbehandling af
migranter kan varetages bedst muligt, og
hvordan adgangsforhold og gennemførselsraterne ser ud i Danmark.

1 Vores brug af termen ”asylant” dækker både over
asyl ansøgere, der er i gang med at søge om asyl
(processuelle asylansøgere) samt afviste asylansøgere og asylansøgere på tålt ophold.
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Som et led i denne afdækning har vi adspurgt
behandlere og personale på københavnske
væresteder, asylcentre og behandlingscentre,
om hvad de oplever i forhold til udbredelse,
stofmønstre og behandlingsvilkår for migranter.
Data til undersøgelsen blev indsamlet
i januar/februar 2017. Et spørgeskema blev
sendt til 95 ledere af kommunale behandlingscentre, hvoraf 76% besvarede. Ligeledes blev
et spørgeskema sendt til lederne af alle
sundhedsklinikkerne på asylcentre, i alt
21 personer, og der var en svarprocent på
80. Spørgeskemaerne blev suppleret med
inter views med personale på seks misbrugscentre, fire asylcentre, to væresteder,
et traumecenter, Institut for Menneske rettigheder samt Hjemløseenheden Kbh.,
såvel som en socialsygeplejerske.
Undersøgelsen er baseret på respondenternes
vurderinger, skøn og oplevelser og må derfor
læses som en afdækning af tendenser
på området. I denne artikel fokuseres på
forholdene i forhold til asylantgruppen.

Udbredelse
Gademedarbejderne fra værestederne i
København vurderer, at der er en stor etnisk
slagside på den åbne stofscene. Det vurderes,
at 60% af brugerne er migranter. Et af værestederne har særlige rygekabiner til stofindtagelse, og her vurderes det, at op mod
90% af brugerne udgøres af migranter. Det
berettes, at der i de seneste år har været en

vækst i asylantgruppen på den åbne stofscene, og mange er unge mænd i starten af
20’erne. Bud på væksten af asylanter er de
seneste års migrationsbølger kombineret
med en forråelse af miljøet på centre som
Sandholm med vold og overfald til følge.
Endvidere nævnes de trange vilkår med
flermandsværelser som en grund til, at der
søges væk fra asylcentrene og ind mod byen.
Omvendt kan der også være for stille og
isoleret på de afsidesliggende asylcentre,
hvor for København kan være mere til lokkende for, at psykisk pressede kan ”stoppe
larmen oppe i hovedet”.
”Det der som menneske – ikke at have noget
man skal… det er over tid ødelæggende”
(Gademedarbejder, Kbh).

Tal på migranter i EU og Danmark
På baggrund af de senere års internationale
ustabilitet, krige og fattigdom har et rekordhøjt antal migranter og fordrevne søgt mod
Europa. Således vurderes det, at der i 2015
var 1,25 millioner migranter, der søgte asyl
i Europa (11). Konflikten i Syrien, usikkerhed
i Irak og Afghanistan, undertrykkelse i Iran
og Eritrea, og håbløse fremtidsmuligheder
samt vedholdende fattigdom i lande som
Kosovo og Albanien og mange afrikanske
lande udgør de væsentligste årsager til
de senere års migrationsstrømme mod
Europa (12).
Danmark havde pr. 1 januar 2016 314.484
indvandrere og 138.064 efterkommere fra
ikke-vestlige lande, hvilket svarer til 7,9%
af befolkningen. Ud af indvandrerne fra de
ikke-vestlige lande havde 54.524, svarende
til 17,3%, fået ophold på baggrund af asyl
(13). Samtidig blev der i 2015 indgivet 21.316
begæringer om asyl, hvoraf 2.14 4 var
uled sagede mindreårige (14).

Data fra asylcentrene viser, at 5,6% af de over
18-årige og 3,8% af de under 18-årige anslås
at have et misbrug. Det vurderes af respondenterne, at disse tal kun er toppen af isbjerget,
og at der er et stort gråzonetal, da omfanget er
anslået ud fra de beboere, som selv henvender
sig i sundhedsklinikkerne med en misbrugsproblematik, eller hvor misbruget er meget
tydeligt og kendt af personalet.
Besvarelserne fra de kommunale behandlingssteder viser, at migranter samlet set udgør
5,9% af borgerne fordelt i følgende undergrupperinger : Indvandrere: 3,4% , Ef ter kommere: 2%, Asylanter: 0,1%, Flygtninge
med ophold: 0,4%. Igen må tages forbehold
for, at disse rater er baseret på skøn fra
personalet, samt at nogle af underkategorierne
kan være misforståede.

Stofmønstre
Ifølge vores informanter adskiller stofmønstrene blandt migranter sig ikke væsentligt fra etniske danskere. De rusmidler der
benyttes hyppigst er således alkohol, hash,
kokain og morfika. Dog nævnes det, at der
i flere mellemøstlige lande kan være en anden
praksis i forhold til udlevering af piller og
medicin, som på sigt kan skabe et misbrug,
men måske ikke opfattes som et sådant:
”I mange lande, f.eks. Afghanistan, er der jo
ret let adgang til opiater, og benzodiazepiner
bliver også brugt i vidt omfang i hele middelhavsområdet. Det er noget man tager som
bolsjer, har jeg indtryk af”
(Sundhedsmedarbejder, asylsystemet)
”Vi ser børn, som har udviklet afhængighed
af stesolid, fordi man har behandlet en feberkrampe med det. Den der let tilgængelige
omgang med piller, som jo reelt set bliver et
misbrug, men hvor man ikke selv betragter
det som et misbrug, fordi man jo er syg. Så
er der både noget kulturelt og situationsbestemt – der er rigtig mange lag i det her”
(Sundhedsmedarbejder, asylsystemet)
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Ligeledes nævnes det, at der i nogle mellemøstlige lande kan være et andet forhold til
at ryge heroin og opium, der som sådan ikke
bliver set som problematisk. En del heroinmisbrugere vil så overgå til et kokainmisbrug
når de kommer til Danmark, da dette stof er
nemmere tilgængeligt på det åbne stofmarked.

Misbruget er både udviklet før og efter ankomst
til Danmark. Nogle har lært det i de danske
fængsler, andre i deres hjemland, hvor det f.eks.
har været almindeligt blandt soldater, hvor man
som en del af den daglige kost fik noget speed
eller tilsvarende for at få adrenalin og energi.
Andre har fået stoffer injiceret under tortur.

Blandingsmisbrug er meget udbredt; af de
over 18-årige misbrugere anslås 65,3% at være
blandingsmisbrugere, mens tallet for de
under 18-årige misbrugere er 41,8%. Det berettes endvidere, at stoffer primært ryges
frem for at injiceres.

Behandlingsvilkår
Et centralt element i behandlingsvilkårene
for asylantgruppen omhandler de juriske rammer for misbrugsbehandlingen. Der synes at
være mange uklarheder i forhold til asylanters
adgang til misbrugs behandling og rollefordelingen mellem de involverede myndigheder, hvilket går igen hos vores respondenter:
“Det kan godt være lidt svært at finde ud
af, hvad de har af rettigheder og få kontakten
ind i Røde Kors og finde ud af, hvad der kan
lade sig gøre. Standardsvaret bliver: ”De skal
komme herop”. Og det kan nogle gange,
i forhold til motivationsarbejdet, blive en lille
smule tungt, fordi det føles som en hemmelig
organisation, hvor man ikke ved, hvad der
skal ske, og hvad der kan gøres for dem.
Hvad er der af muligheder?”
(Medarbejder, værested)

Juridiske rammer for misbrugsbehandling af asylanter
Asylanter er i første omgang underlagt
udlændingeloven og Udlændingestyrelsens
retningslinjer for misbr ugsbehandling.
Derfor skal misbrugsbehandling godkendes
og kautioneres af Udlændingestyrelsen og
søges individuelt.
I 2016 blev det afklaret, at asylansøgere med
processuelt ophold er dækket af serviceloven.
På den baggrund kan operatørerne af asylcentrene indhente en vurdering fra kommunen
om behandlingsbehov, som Udlændinge styrelsen så skal følge (15).
Tal fra Udlændinge og Integrationsministeriet
viser, at der i 2016 blev godkendt 29 ud af 38
sager om misbrugsbehandling af asylanter
(17).
Se også kap. 11 af jurist Emil Kiørboe
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Praksis har indtil nu været, at det kun er
den medicinske del af misbrugsbehandlingen, der kautioneres af Udlændingestyrelsen, mens den socialfaglige del halter bagefter. Ingen af respondenterne refererer til
den nylige afklaring af asylansøgeres dækning under ser viceloven (15 -16), som de
ikke virker til at være bekendt med. Der
udtrykkes flere frustrationer relateret til
rammerne for behandlingen, som dels
går på ikke at kunne bringe ens faglige
ressourcer rigtigt i spil; dels at vide, at
den behandling der ydes, går på et ben;
og at kontrollen med medicinudlevering
ofte varetages af det lokale apotek med den
følgevirkning, at medicinen ofte ender på det
sorte marked:
”Så det er ikke en tilfredsstillende måde at give
substitutionsbehandling på rent lægefagligt,
for der er ikke kontrol med indtagelsen.
Opfølgningen er sporadisk og i forhold til misbrugere, er det der virker jo en samlet løsning,
som indbefatter mange andre ting end bare at
give dem metadon”
(Misbrugsbehandler).
”Så der er ingen kontrol, og vi er ikke i tvivl om,
i forhold til den medicin, der bliver udskrevet til
de brugere her, at der formentligt er en større
procentdel, som ikke havner i patientens egen
mund, men som cirkulerer på “det store apotek””
(Misbrugsbehandler).
I kombination med at asylantgruppen i forvejen kan være udfordrende at arbejde med,
og sagsgangen kan være mere krævende,
giver de ringe vilkår for behandlingen ikke et
øget incitament for misbrugscentrene til at
modtage beboere fra asylcentrene.
En anden problematik relateret til det ensidige
fokus på opiat substitutionsbehandling er,
at misbrug af eksempelvis kokain ikke kan
behandles medicinsk. Andre udfordringer
omhandler ventetid på behandling, transport
til behandlingsstederne og mangel på tilbud
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of program location and neighborhood disadvantage
in racial disparities in alcohol treatment completion.
Soc Sci Med 1982. 2007 Jan;6 4 (2):4 62–76.

særligt målrettet gruppen f.eks. i forhold til
den midlertidighed, der præger deres livssituation. Koordinering ved overflytning af
misbrugere til andre asylcentre nævnes også
som en udfordring, og endelig fremhæves
mangel på motivation som en central og forståelig udfordring i forhold til gruppen:

7. Bluthenthal RN, Jacobson JO, Robinson PL. Are racial
disparities in alcohol treatment completion associated
with racial differences in treatment modality entr y?
Comparison of outpatient treatment and residential
treatment in Los Angeles County, 1998 to 2000. Alcohol Clin Exp Res. 2007 Nov;31(11):1920–6.
8. Saloner B, Cook BL. Blacks And Hispanics Are Less
Likely Than Whites To Complete Addiction Treatment,
Largely Due To Socioeconomic Factors. Health Af f
(Millwood). 2013 Jan 1;32(1):135–45.

”Det er klart, at en stor udfordring inden for
vores felt er, at vi har at gøre med mennesker,
der som udgangspunkt ikke mener, de har en
fremtid og nægter at samarbejde. Så hvordan
motiverer man folk til at stoppe med et
misbrug, hvis ikke de har energi på livet?”
(Sundhedsmedarbejder, asylsystemet)

9. Guerrero EG, Marsh JC, Duan L, Oh C, Perron B, Lee B.
Disparities in completion of substance abuse treatment between and within racial and ethnic groups.
Health Ser v Res. 2013 Aug;4 8(4):1450–67.
10. Saloner B, Carson N, Lê Cook B. Explaining racial/
ethnic differences in adolescent substance abuse
treatment completion in the United States:
a decomposition analysis. J Adolesc Health Of f
Publ Soc Adolesc Med. 2014 Jun;5 4 (6):6 4 6–53.

Ønsker til forbedringer
I vores undersøgelse har vi spurgt respondenterne om mulige forbedringer inden for de
nuværende rammer. Flere af aktørerne efterlyser mere tværfagligt samarbejde mellem
misbrugscentre, asylcentre, rehabiliteringsklinikker og væresteder. Der efterspørges
mere viden om de enkelte aktørers arbejde
og metoder i forhold til målgruppen samt de
politiske rammer for den enkeltes arbejde,
så man i højere grad kan sparre og ved, hvad
man kan forvente af hinanden.

11. Eurostat. Eurostat newsrelease [Internet]. 2016 [cited
2017 Apr 18]. Tilgængelig på: http://ec.europa.eu/
eurostat /documents/2995521/ 72038 32 /
3 - 04 032016 -AP - EN.pdf/
12. DIIS. Analyse af migration og flygtningebevægelser
til Europa [Internet]. 2016 [cited 2017 Apr 11].
Tilgængelig på: ht tp://w w w.netpublikationer.dk /
UM/evalueringsstudie _ 03 _ 2016/Pdf/evaluerings studie _ 03 _ 2016.pdf
Forskningsassistent Liv Stubbe Østergaard,
MESU, Københavns Universitet
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Fra trist og træt til fodboldbanens fighter
Projekt Dit Rum støtter børn og unge fra familier med stofog alkoholmisbrug. En af dem er Lukas på 10 år, hvis far er
i misbrugsbehandling.
Af kommunikationskonsulent Mette Damgaard
Sørensen, Projekt Dit Rum, KABS
I to år havde den nu 10-årige Lukas det svært.
Han var urolig i skolen og blev tit sat uden for
døren i timerne. Han kom i konflikt med klassekammerater og var både træt og indesluttet,
når han kom hjem. I dag er han – efter fire
måneder i Dit Rum – igen en energisk og glad
dreng, der ikke længere bekymrer sig helt
så meget om sin far, som er i misbrugsbehandling.
”Jeg er ret sikker på, at det skyldes – måske
ikke udelukkende Dit Rum – men i hvert fald
i stor grad timerne hos Marie. Jeg ved ikke,
hvad jeg havde forestillet mig, men jeg er overrasket over, hvor godt det har været for Lukas,”
siger Jane, mor til Lukas.
Marie er Marie Munch, som er familiekonsulent
i Dit Rum. Over otte gange har hun lyttet til,
talt og tegnet med Lukas om det, der rører sig
i hans liv. Om fodbold, venner, mor og far, om
skolen – og efterhånden også om at være tæt
på far, som har problemer med stoffer. Og om
fars voldsomme temperament og det utrygge
liv i farens nye familie.

I mange måneder før misbruget blev kendt,
og Lukas ”bare” mistrivedes, forsøgte Jane
at få hjælp til sin søn. På det tidspunkt havde
Jane og hendes eks-mand en 7:7-deleordning,
og Lukas kunne fortælle om utryghed og
mange konflikter i Lukas’ fars nye familie, ligesom Lukas ofte var ked af det i skolen og på
kant med de andre børn og voksne. Jane bad
i flere omgange om hjælp, men ingenting skete.
I dyb frustration og for at give Lukas en ny
start, besluttede Jane sig for et skoleskifte.
Og så kom skolepsykolog og Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning (PPR) ind over.

Skeptisk i starten

”Men jeg følte, at bolden hver gang endte hos
Lukas – at det var ham, problemet lå hos
i stedet for virkelig at lytte til ham. Eller også
kom det til at handle om, at min eks-mand
og jeg ikke havde et godt samarbejde.
Men det har vi ikke haft, siden Lukas var to år,
så det var jo ikke noget nyt,” forklarer Jane.

Helt så begejstret for Dit Rum var Jane ikke,
da hun og Lukas i december 2016 blev henvist fra kommunen, fordi kommunens familieafdeling var blevet bekendt med eksmandens
misbrug.

Lidt senere kom det så frem, at eksmanden
havde et misbrug, og så kom Dit Rum
ind i Lukas’ og Janes liv. Og dermed også
Marie Munch.

Jane føler nu – på bagsiden af samtaleforløbet
– at hun har fået sin udadvendte søn tilbage.
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”Jeg var i starten skeptisk, for jeg tænkte, om
det nu bare ville gøre det hele værre for Lukas
at komme her. Han havde jo allerede snakket
med mange,” fortæller Jane. ”På den anden
side kunne det snart ikke blive værre, for
Lukas havde ondt i maven og var virkelig træt
hele tiden. Og selvom vi altid har talt åbent om
problemerne, oplevede jeg ikke, at der fra nogen
side rigtigt blev gjort noget. Så jeg sagde til
Lukas: Vi er nødt til at give det her en chance.”
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Illustration: Marie Munch
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Maries metoder
Når Marie Munch, som også er uddannet
sundhedsplejerske, skal nå ind til et barn,
som er tæt på et misbrug eller rettere på
konsekvenserne af misbruget, agerer hun
ofte både tegner, dukkefører og detektiv.
I Lukas fik hun et åbent og tillidsfuldt barn
mellem hænderne, men nogle gange kræver
det et par gange, før barnet er trygt nok til
at sætte ord på det, der er svært. Ved en forsamtale med Jane fik Marie Munch vigtig viden om Lukas’ netværk og udfordringer og
også, at Lukas var bekendt med farens misbrug.
Og så var det tid til at møde Lukas.
”På det allerførste møde med barnet handler
det om at få skabt et rum, hvor barnet føler
sig trygt. Jeg sagde til Lukas, at nu havde
hans mor besøgt mig, og jeg spurgte, om det
var okay, at han og jeg nu også skulle tale
lidt. På den måde spørger jeg om lov til at
skabe en fælles platform, som vi kan tale ud fra.
Nogle børn kan snakke med det samme, mens
andre har svært ved bare at være i rummet.
Så handler det om hele tiden at spejle barnet,
så han eller hun føler sig godt tilpas,” forklarer
Marie Munch.
I hendes arbejde spiller det store tegnepapir
og tusserne hurtigt en vigtig rolle:
”Jeg tegner og leger meget af tiden sammen
med barnet. Det er en måde at få et ”fælles
tredje” på, som vi kan tale ud fra.”

Tegningernes betydning
Marie Munch bruger tegningerne som et
fælles redskab, der hjælper med at udfolde
situationen, f.eks. i skolen, hos far eller
hos mor. Hun bruger bl. a. en stregfigur,
der ligner en kagemand, og som børnene så
kan fylde ud med farver for de forskellige
følelser.
”Tegningerne vender vi tilbage til flere gange,
så vi sammen kan holde øje med, om der er
sket en forandring. Er der det, kan jeg spørge
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Fakta om Dit Rum
til forandringen og hvad, der mon er sket.
Det hjælper med at folde historierne ud,”
forklarer familiekonsulenten og fortsætter:
”Når vi tegner sammen, er barnet samtidig
nødt til at sætte tempoet ned, og på den måde,
får barnet mere tid til at tænke og dermed
komme dybere ned i sin egen fortælling. Og
det er også vigtigt i forhold til de gode fortællinger om far eller mor. Når man har talt om det
positive, er det lettere at snakke om de svære
ting; man skal have noget godt at stå på.”
Ifølge Marie Munch skal man faktisk være ret
stor for at have sprog for meget af det, der
sker indeni:
”Så som voksen må vi låne barnet nogle ord.
Jeg bruger tit det at inddrage andre børns
fortællinger, f.eks. at jeg kendte en pige, der
fortalte, at hun havde det sådan og sådan i en
bestemt situation. Så kan barnet nikke, hvis
det kan genkende følelsen,” fortæller hun.
På den måde får børnene også oplevelsen af
ikke at være alene med tristheden eller vreden.

Bekymringer fyldte mest
I Lukas’ tilfælde fandt Marie Munch ret hurtigt
ud af, at bekymringerne for far fyldte rigtigt
meget. Det var den orange farve, der fyldte
i alle stregfigurerne.
Og det var en øjenåbner for Lukas’ mor. Hun
blev flere gange inviteret med ind i slutningen
af samtalerne for at høre, hvad Lukas havde
talt om med familiekonsulenten.
”Det at bruge de her tegninger er genialt,”
fortæller Jane. ”På den måde kunne vi komme
til at snakke om præcis det, som tegningerne
viste. Hvor jeg f.eks. troede, at savnet efter
far fyldte mest, var det i virkeligheden bekymringerne for far, der fyldte. Men jeg opdagede
også, at Lukas bekymrede sig om, at JEG
bekymrede mig om ham. Børn forsøger jo at
skåne deres forældre. Alt det han har stået
med i sin lille krop; det er jo helt forfærdeligt.”
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Selve fars misbrug talte de ikke så meget
om i samtaleforløbet, for det, at far eller mor
tager stoffer, har børn svært ved at forholde
sig til, forklarer Marie Munch:
”Små og mindre børn forstår jo ikke selve
misbruget; de oplever det sjældent direkte,
men de lever med konsekvenserne af det.
F.eks. at far pludselig ”bliver glad på en
mærkelig måde”, som Lukas formulerede det.
Eller at han pludselig bliver helt vildt vred og
skælder ud,” siger hun.
Men hvordan taler man så om misbruget,
så børnene får en form for forklaring? Marie
Munch mener, at forældre og behandlere,
afhængigt af barnets alder, skal komme
så tæt på sandheden som muligt. For det er
faktisk en måde at skåne barnet på.
”Man skal jo ikke fortælle en treårig, at far
tager kokain, men man kan godt tale om, at
far tager en form for piller, som gør noget ved
ham. Ellers laver børnene bare deres egen
fantasifortælling, og den kan være meget
værre og fuld af skyld: Er det mon mig, der
har gjort noget forkert, siden far opfører sig
sådan? Det er et ensomt sted at være,” siger
Marie Munch.
Voksne kan være bange for at gøre børnene
mere kede af det ved at fortælle dem sandheden. Men hvis man kan holde ud af at være
i det, der er svært, sammen med sit barn, bliver
barnet en del af et fællesskab – i stedet for
at være alene.
Familiekonsulenten gør samtidig meget ud af
at tale om det, misbruget gør ved far eller mor:
”På den måde skiller jeg misbruget fra personen, og så bliver der også plads til det gode,
barnet har sammen med f.eks. sin far, og som
det også er vigtigt at fokusere på. Men jeg
taler også med børnene om det, der ikke er
okay, f.eks. at far skældte voldsomt ud. For
børnene skal mødes i det, de er i,” siger hun.

Ofte opnår børnene en følelse af lettelse de
første samtalegange, men så kan humøret dykke lidt igen. For bekymringerne er der jo stadig.
”Men vi kan jo ikke ændre på de livsvilkår,
børnene er i. Det vigtige er, at det enkelte barn
skal føle sig forstået,” siger Marie Munch.

Energien og glæden er vendt tilbage
Og Lukas? Han har fået det langt bedre. På
de sidste tegninger, han lavede sammen
med Marie Munch, var bekymringerne for far
skrumpet ind, konflikterne med kammeraterne
var væk, og glæden fyldte næsten det hele.
Bekymringer og savnet af far kan stadig
dukke op, også i skolen, men Lukas har lært
at lægge det til side og i stedet vende det med
mor senere.
”Vi har talt om, at nogle af bekymringerne
kan ligge hos de voksne i stedet, og om, hvad
Lukas kan gøre, når bekymringerne dukker
op. På den måde har han fået en strategi for
at mestre det, der er svært og ikke være alene
med det,” siger Marie Munch.
Jane føler, at Lukas har fået landet sine
følelser, at han har fået et frirum, hvor han
er blevet forstået, men også at hun selv er
kommet tættere på sin søn.
”Vi har altid talt åbent om tingene, men nu
kan vi også tale uden, at han synes, han kommer i en loyalitetskonflikt mellem de voksne,”
fortæller Jane.
Lukas glæder sig nu til at komme i skole om
morgenen, han er ikke længere unaturligt træt og
glemmer heller ikke længere sine ting. Og fodboldtræneren, der intet kender til Lukas’ forløb, var
forleden lige nødt til at sige noget til Jane:
”Så sagde træneren, at der altså var sket
en forandring med Lukas på det seneste; at
han var blevet virkelig energisk og gik meget
op i fodbolden. Det er jo skønt at få at vide,”
siger Jane.

Dit Rum er finansieret af Socialstyrelsens
pulje ”Behandlingstilbud til børn og unge
fra familier med stof- og alkoholmisbrug”.
Puljen skal bidrage til udbredelsen af gratis
behandlingstilbud og styrke børn og unge
til at mestre de udfordringer, som følger af
deres opvækst. Femten projekter i Danmark
har modtaget støtte fra puljen, der evalueres
af Rambøll ved udgangen af 2019. Herefter
genudmeldes puljen for en ny fireårig periode.
Dit Rum har gratis tilbud til alle mellem 0-25 år
– og til gravide og forældre.
Dit Rum har særligt fokus på de små og
mindre børn og på at danne stærke netværk
omkring barnet/den unge for at sikre støtte
fra omgivelserne.
Tilbud i Dit Rum er bl. a.:
• Individuelle samtaler, familieog netværkssamtaler
• Mentorordninger for de 12-15 årige
• Børne- og ungegrupper, inddelt efter alder
• Legestuegrupper for de 0-6 årige
Pt. er 45 børn og unge indskrevet i Dit Rum.
Læs mere på www.ditrum.nu

Kontakt Dit Rum
Skriv til ditrum@glostrup.dk
eller ring på tlf. 24 23 03 00

Næste skridt er at få Lukas med i en af Dit Rums
børnegrupper for andre i samme situation
– for det vil Lukas nemlig vildt gerne.
Lukas bor hos sin mor for tiden, men planen
er, at han igen – efter eget ønske – skal bo
noget af tiden hos sin far.
Navnene i artiklen er opdigtede, da familien
ønsker at være anonyme.
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At arbejde med vold og vrede
Vold i nære relationer medfører store individuelle og samfundsmæssige omkostninger. Derfor har Dialog mod Vold fokus på
at stoppe og forebygge vold. De behandler hele den voldsramte
familie, både voldsudøverne, deres udsatte partnere og børn.
Læs her om Dialog mod Volds erfaringer og metoder.
Af direktør Susanne Nour Magnusson
og tidligere afdelingsleder og psykolog
Ulla Damgaard-Sørensen, Dialog mod Vold
I Dialog mod Vold (DMV) forstår vi vold som
en uhensigtsmæssig adfærdsstrategi. Vi ved,
at vold findes i alle befolkningsgrupper, og at
der findes mange forskellige former for vold.
Vi skelner mellem fysisk, psykisk, materiel,

seksuel og elektronisk vold samt stalking. Vores opgave er at stoppe volden med behandling. Udgangspunktet for behandlingen er at
forstå voldens funktion, og hvad den er et udtryk for. Derfor kortlægger vi altid meget grundigt klientens vrede og voldelige adfærd.1
1 DMV trækker på solid forskning om vrede og voldelig
adfærd og bruger kontinuerligt forskellige validerede
tests og måleredskaber i vores udredning og behandling.

Teoretisk trækker vores referenceramme på
biologiske, fysiologiske, sociale, kognitive og
psykodynamiske indlæringsmodeller – f.eks.
tilknytningsmønstre og mentaliseringsevne.
Vores tal viser, at 74% af dem, der udøver
vold, også har oplevet eller overværet vold
i barndommen. Vold er derfor ofte en indlært
– eller en ikke-aflært – handlestrategi. Vold
har store konsekvenser for hele familien og
vi ved, at den kan bevæge sig fra generation
til generation.

Dialog mod Vold 2
Dialog mod Vold (DMV) er en del af Askov Fonden
og har eksisteret siden 2002.
DMV tilbyder specialiseret psykologbehandling
til hele den voldsudsatte familie og har afdelinger i København, Aarhus og Odense.
Forudsætningen for at en familie kan modtage behandling i DMV er, at udøveren vil
tage ansvar og ønsker hjælp til at stoppe sin
voldelige adfærd.

At bryde den onde cirkel
Når vi har fundet ud af, hvordan vreden volder
klienten flest vanskeligheder, kan vi planlægge
og målrette vores indsats. Udover at hjælpe
klienten til en udbygget forståelse af forskellen på oplevelsen af vrede (f.eks. kropsligt,
følelsesmæssigt og tankemæssigt) og dens
adfærd (vold), arbejder vi med at afklare,
hvilke konsekvenser den uhensigtsmæssige
adfærd kan have for klienten.

Behandlingen består af:
• Individuelle forløb
• Gruppeforløb
• Par- og familiesamtaler
Et samlet behandlingsforløb varer ca. et år.
DMV deltager i en række projekter bl.a.:
• Rådgivningstilbud til par og deres børn,
hvor manden har været udsat for vold
i samarbejde med Mandecentret
• Kærestevoldsprojektet Voldsom Kærlighed
(2014-2016)
• Interventionscenter mod Partner vold (201215) i samarbejde med Østjyllands Politi og
landsorganisationen af kvinde krisecentre.

Der tegner sig ofte et billede af lavt selvværd,
grundet den utilstrækkelige coping, som
kan føre til skam og skyld og, på sigt, en
trussel mod klientens nære relationer. Over
tid holder nære relationer ikke særligt godt
eller længe til gentagen vold. En undtagelse
er dog ofte relationer, som er præget af gensidig vold. De er langvarige og kan være svære
at forandre, hvis ikke begge parter har mod
på at tage ansvar.
Vold har yderst negative konsekvenser, ikke
bare på kort sigt, men også på langt sigt
i form af negativ social arv. Derudover er
voldelige relationer under konstant trussel
for opbrud, fordi den voldsudsatte nogle
gange vælger at forlade den voldsudøvende
partner. Det betyder, at relationer med vrede
og vold er sårbare over for tab, et faktum,
som ofte trigger klientens frygt for at blive
forladt og følelse af utilstrækkelighed yderligere. I DMV arbejder vi på at bryde denne
onde cirkel. Hvis der kan skabes et grundlag
for bedre vredeshåndtering og mindre risiko,
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DMV har i dag finansiering fra satspuljen og
samarbejdsaftaler med Kriminalforsorgen,
samt aftale med Københavns Kommune om
behandling til familier, hvor der er brug for
en social indsats, der kan stoppe volden og
beskytte børnene.
Find materiale og mere viden på
www.dialogmodvold.dk
2

2 Redaktionens note: Børne- og Socialministeriet har netop
barslet med en ny national enhed “Lev Uden Vold”.
Dialog mod Vold indgår blandt de fem organisationer,
der skal drive enheden.
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udsættes relationen for en mindre trussel,
belastning og stress, hvorved man kan
begynde at ’hele’ dynamikken og udbygge et
rationale for mere konstruktive løsninger.
Vi lægger stor vægt på at motivere klienten
ved f.eks. at opbygge et solidt rationale for,
hvorfor vreden og volden netop kan føre til
tab på sigt. Derudover arbejdes der psykoedukativt med viden om, hvordan krop, sind
og adfærd kan påvirkes af vrede. Ofte har
vrede klienter meget lidt kontakt med deres
kropslige signaler og de fysiologiske sammenhænge. At hjælpe klienter til fornyet indsigt
kan være afgørende for deres forståelse for,
hvorfor problemer opstår, og fører nogle gange
til forholdsvis hurtige ændringer.

Vreden, der hænger uden på kroppen
Vrede er en naturlig følelse og handler om at
sætte grænser. Når vreden undgås, ser man
ofte en ophobning, hvor klienten senere oplever at ”eksplodere og se rødt”. Vi ser også
andre klienter, hvor vreden hænger uden på
kroppen, og hvor der skal meget lidt til at anspore vrede og forurettelse. Vores opgave
er her også at psyko - edukere og bruge
kropslige interventioner, såsom mindfulness
og afspænding, for at få kroppen ud af det
konstante trusselssystem.
Vores erfaring er, at vi i disse situationer, som
behandlere, ofte må være meget tydeligt
tilstede, i form af at skulle sætte klare grænser og rammesætte hvad, der er acceptabel
og ikke acceptabel adfærd, både i og uden for
terapirummet. Denne form for grænsesætning
opnås bedst ved en empatisk, men tydelig
tilgang, som både anerkender, hvorledes adfærden ofte er blevet ubevidst tillært, men
også, hvordan den nu ultimativt fører til tab og
mismod – f.eks. gentagen vold, brud i forholdet
og tab af kontakt til familie og børn.3
3 Det falder uden for denne artikel at beskrive vores
arbejde med at sikre de bedste rammer for vores
ansatte. Men vi lægger vægt på, at alle er klædt på til
at håndtere en målgruppe, hvis problemer kan være
tunge at bevidne og hvis traumer kan risikere at smitte.
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Den rette behandling
Den rette behandling er altså alfa omega.
DMV’s behandling til voksne er kognitivt baseret med fokus på volden, mentalisering,
traumer og tilknytning. Derudover indgår
mindfulness også som en integreret del.
Behandlingen til såvel voksne som børn er
manualbaseret. I behandlingstilbuddet til børn
er udgangspunktet narrativ terapi med traumefokus, og behandlingen udføres af psykologer,
der er specialiseret i behandling af børn.
Udøveren bliver tilbudt et forløb med fokus på,
at han eller hun skal erkende og tage ansvar
for sine voldelige handlinger. Gennem individuel terapi og gruppeforløb lærer udøveren at
kontrollere sin vrede og reagere på en måde,
der ikke er voldelig. Den udsatte partner
og børnene bliver tilbudt behandling, der har
fokus på at bearbejde de traumer, som volden
har påført dem, og sikre en tilværelse uden
vold. I arbejdet med børnene hjælper vi dem
til at finde deres styrker og til at udvikle sig.
Som led i behandlingen er der familiesamtaler,
hvor der sættes fokus på familien som helhed, samt parsamtaler, hvor vores psykologer
arbejder med forældrenes forældreevne.

Terapirummets teknikker
Idet voldsudøvende klienter ofte oplever skyld
og skam over deres adfærd, forsøger vi i høj
grad at understrege, at adfærden engang har
været funktionel, som en overlevelsesstrategi,
men at uhensigtsmæssig vrede senere kan
blive destruktiv og ødelæggende for klientens
nærmeste relationer.
For andre klienter er vi nødt til at tale om
vreden, fordi den er meget voldsomt til
stede i terapirummet. Her sætter vi grænser
og modellerer hensigtsmæssig og respektfuld adfærd. Det betyder, at vi nogle gange må
være meget konsekvente i forhold til at lave en
time-out eller italesætte virkningen af klientens
interpersonelle stil på behandleren – f.eks. at
klienten kan virke ’styrende’, ’dominerende’ eller
frygte at blive set på og oplevet som sårbare.

Som antydet kan det være en hjælp at kortlægge
klientens tidligere oplevelser omkring vrede
og vold. Hvordan lærte de at udtrykke vrede
som børn? Hvad lærte de af deres forældre,
og hvilken betydning har det haft for deres
forståelse af konflikter og vredesudtryk?
Er vrede okay og normal? Baggrundsbilledet
kan indikere, hvor dybt problematikken stikker.

Ud af voldsspiralen og ned ad
konflikttrappen
Selvom mange af vores klienter har mange
uhelede sår med fra barndommen, betyder
det ikke nødvendigvis, at vi skal arbejde i
dybden med dem. Men identifikation kan skabe en mere autentisk alliance, hvor klienten
kan føle sig hørt og mødt. Dette kan så
skabe et afsæt for et mere fokuseret arbejde,
f.eks. ved at arbejde med specifikke værktøjer, såsom at forstå sin vredesprofil og lære
alternative handlestrategier og udtryk, som
kan mindske risikoen for, at vreden eskalerer
og bliver til vold.
Den mest simple intervention – men for nogle
også den sværeste at integrere – handler om
at forstå faresignalerne, og stoppe volden
før den starter. Det vil sige, at man hjælper
klienten til at træde ud af voldsspiralen, før
den løber løbsk. Her kan en række kropslige
og adfærdsmæssige tiltag være hjælpsomme,
f.eks. at få styr på vejrtrækningen eller at
forlade rummet/bygningen. I DMV bruger vi
tit ’konflikttrappen’, hvor der skelnes mellem
optrappende og nedtrappende verbalt sprog.
Dette kan også overføres til det non-verbale,
kropslige fokus; f.eks. at trække sig og få
kroppens reaktioner til at falde ned og finde
ro igen.

Resultater af
Dialog mod Volds arbejde
• Hvert år er cirka 370 individer i behandling
hos DMV
• Der står løbende mellem 100 og 150
udøvere på venteliste
• 50% af de udøvere, der selv har opsøgt
behandlingen, har en partner, der deltager
i behandlingsforløbet
• 10% har børn i behandling
• 86% er holdt helt op med at slå efter de
første 6 måneder i behandling
• 89% har ikke udøvet vold 1-2 år efter
behandlingen er afsluttet
• 57% har ved behandlingens ophør fortsat
den samme partner
• DMV’s behandling er evalueret og valideret
af Socialstyrelsen

Vold og misbrug
Ved misbrugsproblematikker er det vigtigt
at afklare om vrede er en del af profilen.
Vrede klienter kan ty til misbrug for at selvmedicinere og kontrollere deres temperament og vrede. Et sådant ræsonnement er
ofte afstedkommet af fejlagtige antagelser
om, hvordan man kan mærke og udtrykke
vrede konstruktivt. F.eks. har man som barn
ikke lært, at vrede kan udtrykkes konstruktivt
og ikke-voldeligt.
Vanskelighederne kan efterfølgende dukke
op, når misbruget udvikler sig til en afhængighed, hvor vreden enten altid undgås, hvorfor
klienten konstant må dulme sig/flygte, eller
vreden opstår som et symptom af selve misbruget, f.eks. lav impulskontrol, uhæmmede
reaktioner, begrænsede kognitive funktioner/
problemløsningsfærdigheder og/eller vrede
i forbindelse med abstinenser.
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Fra Nordjylland til Bornholm
– den røde tråd i stoffri døgnbehandling
På tværs af Danmark er et vellykket samarbejdet opstået mellem
behandlingstilbuddet Sct. Ols på Bornholm og Aalborg Kommunes
Misbrugsafsnit. Her deler de to parter ud af deres erfaringer med
tilrettelæggelse, iværksættelse og gennemførsel af en helhedsorienteret stoffri behandling i samarbejdet mellem borger,
kommune og døgnbehandling.
Af behandlingschef Thomas Krøger, Sct. Ols
og teamleder Mette Havemann, Misbrugsafsnittet, Aalborg Kommune

kan den aalborgensiske borger altså havne på
solskinsøen.

Når en borger henvender sig til Misbrugsafsnittets Visitation i Aalborg sættes en
lang række skridt i gang. Det første, der sker,
er en afklaring af borgerens behandlingsbehov. Nogle borgere kommer med et
ønske om stof fri døgnbehandling.
I andre tilfælde vur derer visitatoren, at
behandlingsbehovet ik ke kan varetages
i ambulant re gi. Visitatorens udredning
bliver
drøf tet
på
et
visitations møde, hvor man træffer en afgørelse
om, hvorvidt der skal iværksættes døgnbehandling.

Når borgeren bliver indskrevet på Sct. Ols, er
det med en målsætning om at opnå en stoffri
tilværelse.
Det er ofte i en kaotisk tilstand, at borgeren
ankommer med dette ønske, så den første del
af behandlingen handler om at kaosreducere,
men også om at den terapeutiske indsats
omkring behandlingen iværksættes.
I den første periode under indskrivningen er
der altid fokus på medicinsk nedtrapning,

Hvis behandlingsplanen accepteres, tager
visitator kontakt til Sct. Ols. Her sker en
mundtlig overlevering af baggrunden for
visitationen til døgnbehandling, og hvilke
fokuspunkter behandlingsplanen indeholder.
Ud over indholdet drøfter partnerne også
behandlingens forventede længde.
I samarbejde med borgeren laver visitator de
nødvendige aftaler omkring borgerens økonomi – herunder egenbetaling – såvel som bolig
og eventuel samvær med børn. Det er vigtigt, at
der er styr på sådanne socialfaglige punkter,
inden behandlingen påbegyndes. Og sådan
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Ankomst på Sct. Ols

herunder abstinensbehandling, opfølgning
på borgerens socialfaglige problemstillinger
(f.eks. gældsposter og boligforhold) og fokus
på at opbygge samarbejdsalliancen mellem
borgeren og Sct. Ols.
Ud over ugentlige individuelle behandlingssamtaler, arbejder man på Sct. Ols med en
række metodiske tilgange: Traditionel ITS1behandling, der har fokus på borgerens læring
om refleksionsformåen, relationsformåen
og afholdenhed; Tilbagefaldsworkshops, for
borgere, der har svært ved at fastholde en
stoffri tilværelse efter endt behandling; og
Tankefældergrupper, for borgere som også er involveret i kriminalitet. Det behandlingsmæssige
indhold skabes og justeres i samarbejde
med borgeren selv, som, i en ITS-behandling,
betragtes som den primære ekspert på eget liv.

Tæt samarbejde hele vejen
Under borgerens døgnbehandling på Sct. Ols
er der et tæt samarbejde med Misbrugsafsnittet i Aalborg, primært via telefonkontakt.
1 ITS står for Inkluderende Terapeutisk Samfund.
Mennesker forstås som større end deres
misbrug og deres misbrug og vejene ind og ud
af misbruget betragtes som lærerprocesser
(læs mere på: www.sct-ols.dk)

Samarbejdet i tal
2015:
• 17 borgere fra Misbrugsafsnittet
i Aalborg blev indskrevet på Sct. Ols.
• Af disse gennemførte 14 borgere
døgn behandlingen på Sct. Ols.
Tre borgere afbrød behandlingsforløbet.
• Alle disse 14 borgere gennemførte
Efterbehandlingen i Aalborg, og er nu
registreret som færdigbehandlede.
2016:
• 20 borgere fra Misbrugsafsnittet
i Aalborg blev indskrevet på Sct. Ols.
• Af disse gennemførte 16 borgere
døgnbehandlingen på Sct. Ols.
Tre borgere afbrød behandlingsforløbet
og én blev bortvist med efterfølgende
genindskrivning.
• Af de 16, gennemførte 14 borgere
Efter behandlingen, og er registreret
som færdigbehandlede.

F.eks. kontaktes Misbrugsafsnittet, hvis der
sker ændringer i borgerens behandlingsplan.
Den tilsynsførende visitator fra Aalborg kommer
også til Sct. Ols på tilsynsbesøg hver anden
måned, hvor hun både har samtaler med de
aalborgensiske borgere, som er i behandling,
og med behandlerne. Derudover afholder
parterne statusmøder ca. hvert halve år, hvor
de aktuelle behandlingsforløb gennemgås.

Den bedst mulige overgang
Når den tilsynsførende i samarbejde med
borgeren og Sct. Ols vurderer, at borgeren
er færdigbehandlet i døgnregi, iværksætter
man udskrivningsprocessen. Ca. to uger før
borgeren udskrives fra Sct. Ols, kommer han
eller hun på forbesøg fra søndag til fredag
i Efterbehandlingen. Her er der mulighed for
at møde dem, vedkommende skal bo sammen
med ved hjemkomsten til Aalborg, samt følge
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ugeprogrammet i Efterbehandlingen. Og ikke
mindst for at få de første oplevelser med at
være tilbage i Aalborg.
Forbesøget afsluttes med en fælles samtale mellem borgeren, tilsynsførende og en
behandler fra Efterbehandlingen. Her bliver
der åbnet for at drøfte oplevelserne fra forbesøget, erfaringerne fra behandlingsforløbet
på Sct. Ols og skulle der være tvivlsspørgsmål,
kan de også afklares. Det er også på dette
møde, at fokuspunkterne for efterbehandlingsforløbet bliver italesat. Nu kan borgeren tage
stilling til, om han eller hun ønsker at fortsætte sin behandling i Misbrugsafsnittets
Efterbehandling. Er det tilfældet, aftaler man
et tidspunkt for indskrivning.
Inden indskrivningen i Efterbehandlingen udarbejder Sct. Ols en afslutningsskrivelse om
behandlingsforløbet og forslag til det fremadrettede behandlingsfokus og sociale indsats.
Derudover supplerer den tilsynsførende
med sit socialfaglige overblik, og orienterer
de øvrige rådgivere i kommunen m.m.
Udskrivningsprocessens primære formål er, at
borgeren oplever, at der er en plan for hjemkomst,
og at behandlerne i Efterbehandlingen er orienteret om det forløb, borgeren har været igennem på Bornholm. Det er en stor omvæltning
at forlade de trygge omgivelser på Sct. Ols
og vende tilbage til Aalborg, så parterne
samarbejder om at skabe den bedst mulige
overgang.

Efterbehandling
– fokus på stoffrihed i hverdagen
Efterbehandlingen arbejder hovedsageligt
med at omsætte alt det, borgeren lærte fra
døgnbehandlingen på Sct. Ols, til praksis. Der
er fokus på en daglig struktur, på at borgeren
skal opnå en gradvis øget selvstændighed
samt på opbyggelse af et stoffrit netværk.
Borgeren skal gøres parat til at fastholde
sin stoffrihed i egen bolig i en til værelse,
der er meningsfyldt for vedkommende. Det
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er målet. Det sker bl.a. ved at borgerens
netværk inddrages i det omfang, det er
muligt, og borgeren selv ønsker det.
Derudover er der g r u p p e b e h a n dlin g e r
hve r u g e , in di v idu e ll e samtaler, en socialfaglig indsats, sociale dage og motion.
Der holdes morgenmøder, hus møder og
fælles spisning i husene, og tiden ud over
behandlings programmet planlægges også.
Mens borgeren er indskrevet i Efterbehandlingen, foregår der samtidig et tæt samarbejde
med de øvrige afdelinger i Aalborg Kommune –
f.eks. Jobcenteret i forhold til erhvervsafklaring.

Når forskellige perspektiver mødes
Samarbejdet mellem de forskellige indsatser
er selvfølgelig ikke uden udfordringer. Overgangen i mellem de to behandlingstilbud
er ikke let for borgeren. Derfor er det vigtigt,
at behandlerne på Sct. Ols fortsat holdes
opdaterede på Efterbehandlingen og på den
konkrete hverdag her – og omvendt. Ellers kan
der ske fejlinformation til borgerne, som skaber
forvirring i den svære overgang imellem
de to behandlingstilbud. På samme måde
skal indholdet af statusjournaler derfor være
tydeligt og relevant i forhold til at opstille
konkrete målsætninger for det videre forløb
i Efterbehandlingen.
Parterne skal også være opmærksomme
på, at det øjebliksbillede, som der blev taget
højde for i Visitationen, kan være ændret
ved indskrivningen i Sct. Ols eller efter en
kort stabilisering, og derfor er det vigtigt at
bi beholde en faglig sparring imellem de to
tilbud. En anden udfordring kan være, når
forskellige perspektiver, på hvad den gode
behandlingsindsats for en borger er, mødes;
både i forhold til terapeutisk fokus, tidsperspektiver og/eller vurderingen af, hvornår
et andet tilbud bør iværksættes.
Erfaringen fra samarbejdet mellem Misbrugsafsnittet i Aalborg og Sct. Ols er, at der skal
arbejdes aktivt med disse udfordringer,

bl.a. gennem dialogmøder og faglig sparring
imellem de to tilbud.

På borgerens vilkår
S tofmisbrug er en kompleks problem stilling, som ikke har en simpel løsning, men
måske en nuanceret løsning, sammensat af
mange forskellige modeller, hvor stoffrihed
kan være en af dem. Stoffri døgnbehandling,
tæt faglig opfølgning og et godt tilrettelagt
efterbehandlingsforløb kan skabe et nyttigt
resultat for de borgere, som har brug for intensiv
hjælp, og som ønsker et behandlingstilbud,
der arbejder målrettet med stoffrihed.
Fremadrettet vil både Misbrugsafsnittet og
Sct. Ols fokusere på, hvordan borgerne klarer
sig efter behandlingens ophør, og derfra se
på eventuelle justeringer for at skabe endnu
bedre behandlingstilbud og efterfølgende
resocialisering – på de vilkår og ud fra de
værdier, borgerne selv vurderer som vigtige.

Sct. Ols
Sct. Ols behandlingstilbud består af:
• Døgnbehandling i Randkløve og Olsker
på Bornholm
• Et dagbehandlingstilbud på Strøget
i København.
• Fængselsbehandling i Statsfængslet
Nyborg og Jyderup
Sct. Ols har de sidste 10 år arbejdet med
en metodisk tilgang, som kaldes ITS
og er baseret på inkluderende værdier og
helhedsorienteret stofmisbrugsbehandling.
Kontaktoplysninger
Thomas Krøger, Behandlingschef
Tlf. 56 47 03 03 / Mob. 25 14 49 73
www.sct.ols.dk

Aalborg Kommune
I Aalborg Kommune dækker
Misbrugsafsnittet:
Tilbud til borgere med et alkohol- og/eller
stofmisbrug herunder ambulant behandling,
substitutionsbehandling og efterbehandling.
Misbrugsafsnittet er en myndighedsfunktion,
hvor visitator afklarer, iværksætter og følger
op på behandlingsbehovet og -indsatsen,
i samarbejde med borgeren og samarbejdspartnere under en døgnbehandling.
Kontaktoplysninger
Mette Havemann, Teamleder
Misbrugsafsnittet
Tlf. 99 31 57 40
Læs mere om Misbrugsafsnittets
Efterbehandling på: www.aalborg.dk/
sundhed-og-sygdom/alkohol-og-stoffer/
tilbud-til-dig-med-overforbrug-eller-misbrug/
institution?InstId=212
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KAPITEL 16

En stille dræber

Nye muligheder i hepatitis C-behandling
Gode resultater med fremskudt behandling og ny effektiv medicin
tegner et lyst fremtidsbillede for behandlingen af stofbrugere med
hepatitis C i Danmark. Er der noget, der kan spænde ben ?
Af antropolog Kathrine Bro Ludvigsen,
specialkonsulent i KABS
Blandt stofbrugere er forekomsten af hepatitis C
eller smitsom leverbetændelse udbredt, og
sygdommen kan få store sundhedsmæssige
konsekvenser uden behandling. Sundhedsstyrelsen skønner i 20161, at cirka halvdelen af
stofbrugerne i Danmark har kronisk hepatitis C.
Det er imidlertid blot et skøn, for der er en stor
underdiagnosticering af infektionssygdomme
blandt stofbrugere generelt, da mange brugere
ikke testes af forskellige årsager, der uddybes
i de følgende afsnit.

Hepatitis kort fortalt
Hepatitis skyldes en infektion med et af fem
virus: A-, B-, C-, D- eller E-virus. De fem virus
har forskellig smittemåde, inkubationstid,
sygdomsudvikling, komplikationer og behandling. Fælles for dem er, at de angriber
levercellerne, som ved et eventuelt kronisk forløb i stigende grad bliver omdannet til arvæv
Kilde: Weis og Krag 2016; WHO 2017

Shared Addiction Care Copenhagen
Et netop afsluttet projekt, Shared Addiction
Care Copenhagen (SACC), havde som ambition at eliminere nogle af årsagerne til den
1 Narkotikasituationen i Danmark. I en anden status fra
2016 over behandling af hepatitis C anslås det, at ca.
20.000 personer i Danmark har kronisk hepatitis C,
hvoraf 7-8000 ikke er diagnosticerede (Weis og Krag 2016).
Der registreres ca. 240 nye tilfælde af hepatitis C årligt
(Statens Serum Institut 2017)

• Projektet blev gennemført i 2014-2017
• 700 brugere blev screenet for HIV
og hepatitis A, B og C i projektperioden
• 160 brugere blev fibroscannet
• 53 opfyldte kriteriet for tilbud om behandling
• 17 brugere er startet i behandling
• 14 brugere havde ved projektets afslutning
gennemført behandlingen og blev virusfri

manglende screening og behandling. Tidligere
undersøgelser havde vist, at kun en tredjedel
af de diagnosticerede havde kontakt til en
specialafdeling2. Og det på trods af Sundhedsstyrelsens vejledning om, at alle der er smittet
med hepatitis C skal henvises til videre udredning på en relevant specialafdeling3. Erfaringerne var, at forskellige barrierer på bruger-, behandler- og strukturelt niveau var årsag til, at
så få stofbrugere blev undersøgt og kom i behandling. Bl.a. manglende viden om hepatitis C
blandt både brugere og personale samt
organisatoriske udfordringer med opdelte
systemer, som brugerne havde svært ved at
navigere i.

En ting er at have gode behandlingsintentioner,
noget andet er at nå ud til dem, der har brug
for behandling. En af de største barrierer for at
få fat i målgruppen er, at langt de fleste ikke
ved, at de er smittede. Hepatitis C er en alvorlig
sygdom, og den udvikler sig oftest langsomt
og asymptomatisk. Da de smittede oftest ikke
mærker nogle symptomer, lever de uvidende
med sygdommen i mange år uden at blive
diagnosticeret eller komme i behandling.
Symptomerne kommer først sent i det kroniske
stadium, hvor leveren har taget alvorlig skade.
Uden behandling kan infektionen føre til
cirrose (skrumpelever), og i sidste ende til
leversvigt og død. Nogle få udvikler også
leverkræft. Hepatitis C virus (HCV) overføres
oftest via blod. I Danmark findes den højeste
forekomst af HCV blandt stofbrugere, hvor

smitten spredes når brugerne deler sprøjter,
kanyler, kogekar eller snifferør. Smitten kan
også i mindre omfang overføres ved seksuel
kontakt, og i sjældne tilfælde kan HCV overføres
fra mor til barn under svangerskabet eller
ved fødslen.

SACC – med på en bølge af håb
Hepatitis betegnes af WHO som en pandemi;
det vil sige en alvorlig global sygdom, hvor
smitten nemt spredes mellem mennesker.

Målet for SACC-projektet var derfor at udvikle og etablere en borgernær udredningsog behandlingsmodel, hvor flest mulige af
screenings- og behandlingselementerne
kunne samles mhp. at skabe sammenhæng
og tryghed for brugerne. I praksis betød det,
at alt fra rådgivning, blodprøvetagning, fibroscanning til samtaler og eventuel medicinudlevering blev flyttet til de rusmiddelafsnit,
hvor brugerne i forvejen havde deres daglige
gang. Det betød også etablering af et styrket tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
mellem Københavns Kommunes misbrugscenter og infektionsmedicinsk afdeling på
Rigshospitalet. Dette blev understøttet med
en elektronisk dataplatform, hvor de enkelte
enheder har overblik over den enkelte patient
og enhedens samlede population4 .

2 Linnet 2016; Weis og Krag 2016
3 Sundhedsstyrelsen 2007
4 Læs også om SACC i KABS’ Årsmagasin 2016: www.kabs.dk
Sune Kehlet, Anja Bloch og Vibeke Skjødt fra Brugernes Akademi
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Fra brugernær behandling
til brugerrettet information

Figur 1. Den medicinske udvikling 5
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Selvom der også globalt hersker stor usikkerhed om antallet af smittede, ved man, at
der hvert år dør millioner af mennesker som
følge af hepatitis. Ifølge WHO var der i 2015
cirka 325 millioner mennesker med kronisk
hepatitis, hvoraf 257 millioner lever5 med
hepatitis B og 71 millioner med hepatitis C.6
Hepatitis udgør en kæmpe sundhedsbyrde
på verdensplan.
I modsætning til hepatitis B er der ingen forebyggende vaccine mod hepatitis C. Indtil for
nylig var den eneste behandling af hepatitis C
langvarig medicinsk behandling med mange
bivirkninger og moderate resultater. Men i
2014 kom der et medicinsk gennembrud med
de såkaldte DAA’s (Direct Acting Antivirals), og
behandlingens succesrate er væsentligt forbedret med mere end 95%, der bliver raske.
Desuden er der minimale bivirkninger, og selve
behandlingsforløbet er forenklet og forkortet
til gavn for såvel personale som patienter.
Desværre er behandlingen dyr (figur 1).
Den medicinske forbedring er beskrevet
som ”one of the greatest clinical advances in
recent decades” 7 og har fået WHO til at
nære håb om, at hepatitis helt er udryddet i
2030. Dette mål skal indfries ved, at verdens
lande opskalerer udredning, diagnosticering,
5 Kilder: Linnet 2016; Weis og Øhrberg Krag 2016;
Lyengar et al 2016
6 WHO 2017
7 Marshall et al 2016
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behandling og forebyggelse af HCV, samt
sætter ind med forebyggende indsatser, som
f.eks. at øge vaccinationer mod hepatitis A
og B og udlevere ’rent værktøj’ til stofbrugere,
der injicerer.

Udbud og efterspørgsel
– medicinens pris
Det springende punkt for den overordnede behandlingsstrategi handler om den høje pris på
medicinen, og det at helbredte patienter ikke
bliver immune for ny infektion. Dette sammenholdt med tvivl om målgruppens videre risikoadfærd gør, at mange lande har restriktioner
for adgang til behandlingen8 – med andre ord:
Kriterier for hvor medtaget leveren skal være,
før man tilbyder behandling. Øget screening
og behandling vil reducere problemet med
reinfektion, men her spænder den høje pris på
medicinen ben for, at alle smittede behandles.
Derfor er prisforhandlingen afgørende. Og her
viser analyser, at der er overraskende store forskelle på de priser, de enkelte lande har indgået
med medicinalindustrien. Prisen kan variere
op til 100 gange 9 og prisforhandlinger kan
gå i hårdknude, fordi medicinalindustrien
først vil give tilbud, når de har en aftale om
størrelsen på den population, der skal behandles, mens politikerne først vil sige, hvor
mange der kan få behandlingen, når de får
et godt tilbud.
8 Marshall et al 2016; EMCDDA 2016
9 Lyengar et al 2016

Imens venter brugerne. I Brugernes Akademi (BA), som er en interesseorganisation
for danske stofbrugere er man glade for
SACC-modellen, fordi den øger chancen for
at fastholde brugerne i et udrednings- og
behandlingsforløb. Til gengæld efterlyser de
lempeligere kriterier for adgang til behandlingen med DAA. Og de mener også, at der er
brug for mere brugerrettet information, der
sætter spot på forebyggelse af smitterisiko.
Ifølge BA er der brug for opsøgende arbejde
både blandt brugere i og udenfor behandlingssystemet. Dels i forhold til dem, der ikke ved de
er smittede, hvorfor alle brugere bør opfordres
til at lade sig teste, og dels for at fortælle om de
nye behandlingsmuligheder. Flere brugere holder sig tilbage fra at blive udredt, da de kun har
hørt om det tidligere behandlingsregime med
slemme bivirkninger, besværlig behandling og
tvivlsom effekt. Andre opfatter ikke sygdommen som alvorlig, fordi den udvikler sig over
så lang tid og ikke giver symptomer her og nu.
Foreningen er derfor opsøgende på gadeplan, men tager også rundt til misbrugscentre
og holder oplæg. De har udarbejdet en folder:
Ud af C’eren10, der adresserer misforståelser
10 BA’s kampagne hedder ”Ud af C’eren”. Materiale og foredrag
kan rekvireres ved henvendelse til Brugernes Akademi:
brugernesakademi@gmail.com eller tlf. 20 37 72 64

Brugernes Akademi
• Brugernes Akademi (BA) er en forening
af og for brugere
• BA arbejder for bedre forhold for stofbrugere i Danmark
• BA har knap 700 medlemmer på sin
facebookgruppe
• Foreningen er lige nu aktuel med
kampagnen Ud af C’eren
• Læs mere på facebookgruppen
www.facebook.com/brugernesakademi

og formidler viden om smitteveje, forebyggelse, udredning og behandling. Ved dette
års Udsatte Legene i Randers har foreningen
en stand med sundhedspersonale, hvor besøgende kan få testet om de er positive for
HCV og få lavet en fibroscanning.

Hvad er den videre plan?
Globalt opfordrer WHO alle lande til at gøre ord
til handling. Flere lande har da også formuleret
– eller opdateret – nationale handleplaner med
henblik på forebyggelse, diagnosticering og
behandling. I Danmark er Sundhedsstyrelsens
nationale handleplan fra 2007 og vejledningen
om HIV, Hepatitis B og C virus fra 2013 fortsat
gældende. Det kan hverken be- eller afkræftes, om en ny vejledning eller handleplan er på
vej. Men når adspurgt er svaret fra Sundhedsstyrelsen, at de er i dialog med SACC projektet
om deres resultater.
Selvom SACC er afsluttet – kører det foreløbig videre i drift i Københavns Kommunes
misbrugsenter, ligesom KABS også vil anvende
modellen fremover. Det interessante er, om
projektet vil komme brugere i andre dele af landet til gode. Ligeledes er der et videnskabeligt
potentiale ved udbredelsen af SACC, fordi den
bagvedliggende database vil samle nyttig viden
om vaccinationsstatus og behandlingsforløb.
Spørgsmålet om, hvor mange smittede der vil
blive tilbudt behandling på sigt, er ikke en statisk
størrelse. Infektionsmedicinernes kriterier for at tilbyde behandling har allerede ændret sig to gange.
Desuden afhænger det af en fortsat screeningsindsats, samt hvilken pris der forhandles
frem. Forhåbentlig vil vores politikere sammen
med medicinalindustrien arbejde for, at den effektive medicin kan komme flere smittede til gode.
Litteraturliste kan fås ved henvendelse:
kathrine.ludvigsen@glostrup.dk
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Whistleblower-ordningen
– signal uden dækning ?
De fem socialtilsyn har siden deres oprindelse 1. januar 2014
haft en whistleblower-ordning, hvor borgere anonymt kan
anmelde bekymrende forhold i sociale tilbud. Men tre år efter er
der stadig en udpræget skepsis blandt borgere overfor ordningen.
Det kan true dens legitimitet, mener forsker Rasmus Willig.
Af journalist Rebecca Marie Little
Rasmus Willig, ph.d. og lektor i socialvidenskab
på Roskilde Universitet, forsker i kritik og stiller
sig tøvende over for whistleblower-ordningens
effektivitet. ”Whistleblower-ordningen tyder på

at blive en styringsteknik med den uheldige
virkning, at der slet ikke kommer noget kritik
ud. Det kan man i hvert fald godt frygte.
Man opretter sådan en ordning med gode
intentioner, men det kan godt utilsigtet føre til
det stik modsatte,” siger han.

Baseret på flere års dataindsamling har
Rasmus Willig nemlig identificeret en kultur i
Danmark præget af selvcensur og tavshed. En
kultur hvor, hvis der er noget galt, må det være
dig, den er gal med. Disse forskningsresultater
skinner også igennem i den tre år gamle
klageordning:

ved den, man selv tænker, eller har moralske
forventninger til, at man skal være. Det er
en fornemmelse af at miste sig selv, og der
er stærkt begrundet mistanke for, at man i
selvcensuren deler nogle karakteristika med
dem, der er meget stressede eller meget
depressive,” siger han.

”Whistleblower-ordningen eksisterer, fordi folk
ikke tør ytre sig. Folk klager eller henvender sig
til ordningen anonymt. Det er allerede et svar
på en tavshedskultur,” siger han.

Frygten for at det kan blive værre

I denne tavshedskultur bliver kritik brugt som
et styringsmiddel, som fordrer selvkritik, der
ender i selvcensur.

”Der er ikke nogen tvivl om, at stofbrugere er så
voldsomt stigmatiserede og kriminaliserede, at
de skammer sig. Man har været i alt mulig behandling, og det har lært en, at det er noget
ved en selv, som er i vejen. Så det der med at
tage springet og sige: ’Jeg er rettighedsbærer’.
Det er et kæmpestort spring. Det er deres
erfaringer, at de ikke skal stille sig på tværs,
da de så vil blive behandlet ualmindeligt dårligt.
Ekstra dårligt. Endnu dårligere.”

”Når man udøver selvcensur, så censurerer
man selvet. Det vil sige, at man ikke længere
er sig selv bekendt og ikke længere kan stå

Gadejurist Nanna Gotfredsen kan godt genkende denne tavshedskultur i sit arbejde og
mener især, at det er et problem for stofbrugere:

I sit arbejde både informerer og vejleder gadejurist Nanna Gotfredsen borgere om whistleblower-ordningen. Selv ser hun ordningen som
et ekstra tilbud til stofbrugere, men ofte møder
hun skepsis over for den:
”Jeg har en klient, som har været udsat for
nogle grove forvaltningsretslige krænkelser.
Hun bor på et døgntilbud, hvor de bl.a. har taget nøglen til hendes dør, og hvor der er brud
på tavshedspligt, nægtelse af brug af bisidder
og nægtelse af aktindsigt. Og hun tør ikke lave
et whistleblow, fordi hun er bange for, at de vil
finde ud af, at det er hende, der har klaget, og
at hendes situation vil blive værre,” fortæller
Nanna Gotfredsen.
Nanna Gotfredsens klient fortalte hende, at
hun var bange for at blive identificeret, da de
andre på botilbuddet ikke er i stand til at klage:
”Jeg bliver afsløret. Jeg er den eneste, der har
brokket mig. De andre har jo næsten ikke noget
sprog på den her institution.”
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Ph.d. og lektor Rasmus Willig, Roskilde Universitet
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Problemet bliver også værre af, at stofbrugere ofte ikke kender deres rettigheder, mener
Nanna Gotfredsen. De bliver ikke vejledt nok
i deres kommuner og har derfor ikke nogen
juridiske kort på hånden. Uden dem er der kun
relationen til eksempelvis sagsbehandleren
tilbage, forklarer hun.
”Det opleves, at det er relationen, der er vejen
til at få noget: ’Hvis nu hun rigtig godt kan lide
mig, så får jeg et døgntilbud’. Og på den måde
bliver vejen til at klage bare endnu længere,
fordi relationen kommer imellem,” siger Nanna
Gotfredsen.

Få brugere af tilbud anvender
ordningen
Tilsynschef i Hovedstaden, Mie Andresen,
kan godt forstå frygten for at henvende sig og
fortæller også, at der ikke er mange brugere,
som anvender ordningen:
”De to store grupper af folk, der henvender sig,
er pårørende og tidligere ansatte. Det er en
meget lille andel af henvendelserne, som er brugere af tilbud, og det hænger nok sammen med
angsten for, at det bliver opdaget samt et manglende overskud til at henvende sig,” siger hun.
Samtidig understreger Mie Andresen, at
tilsynene aldrig oplyser, hvor vidt de har
fået et whistleblow eller ej, når de er på
tilsynsbesøg:
”Det er meget vigtigt for os, at vi ikke spørger
på en måde, så vi afslører, at vi har fået et
whistleblow. Nogle gange spørger de på tilbuddene, om vi er kommet på baggrund af en
henvendelse, og der siger vi altid, at vi hverken
kan be- eller afkræfte det.”

Legitimiteten hviler på oplevelser
Ud fra Rasmus Willigs forskning påpeger
han, at enhver whistleblower-ordnings succes
afhænger af, hvorvidt dem der henvender sig
har tiltro til, at der sker noget med deres henvendelser. Hvis ordningen over tid ikke kan
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være med til at give den type sikkerhed, så
forsvinder legitimiteten også.
”Når det kommer til klager, så har man typisk
lagt rigtig mange kræfter i det, og eftersom
man klager på baggrund af en oplevelse af
uretfærdighed, har man nogle forventninger
om, at den uretfærdighedsfølelse bliver mødt
på et eller andet niveau. Det er især vigtigt
her på det sociale område, hvor klagerne kan
være særligt sensitive eller ømtålelige. Når
det ikke sker, så har jeg opdaget, at folk reagerer ved at tvivle på demokratiske institutioner,”
forklarer han.

søgelser, der gør. Som henvender kan man
ikke blive inddraget i denne proces, da det
udelukkende er Socialtilsynet som myndighed, der har det ansvar,” siger Mie Andresen.

• Hvis Socialtilsynet får en henvendelse,
der er mindre bekymrende, kan henvendelsen
godt først blive undersøgt på det næste planlagte tilsynsbesøg f.eks. en måned senere.

En reel klagevej?

• I 2015 og 2016 fik Socialtilsyn Hovedstaden
omkring 200 whistleblows per år.

Mie Andresen forklarer, at ordningen som sådan ikke er en klagevej, men derimod en måde
for Socialtilsynet at få mere viden på:
”Whistleblower-ordningen er for os en kilde til
information om forhold, som vi ellers ikke ville
få i Socialtilsynet. Det er information om, hvad
der foregår ude i tilbuddene i forhold til, hvad
der skal arbejdes med for at sikre, at det er
nogle gode tilbud vi har.”

”Min erfaring er, at folk ofte ringer whistleblow,
når de ikke har noget alternativ. Det, de har
brug for, er en hurtig løsning på problemerne.
Der er så få livliner. Man er helt derude – og
det er generelt for næsten alle vores klagesager – hvor der næsten ikke er noget at miste,
før man klager,” siger hun.

Spørgsmålet er derfor, om whistleblowerordningen kan yde den hjælp og give en
stemme til de stofbrugere, som har brug for
det, eller om der skal begyndes at tænkes i
nye baner.

”Man har ikke krav på som whistleblower, at vi
melder tilbage. Der er ikke en videre proces for
den enkelte, som klager. Det skyldes, at vi ikke
kan sige, at den her henvendelse har resulteret
i ’det’ og ’det’. For det er aldrig henvendelsen,
der resulterer i det. Det er altid vores under-

• Alle whistleblows, store som små, bliver
undersøgt af Socialtilsynet.

Netop det, at borgere ikke hører tilbage, efter
de har klaget, kan derfor påvirke deres tiltro
til ordningen og derfor også selve ordningens
legitimitet, siger Rasmus Willig.

Nanna Gotfredsen kan genkende dette i sit
arbejde og peger på, at der samtidig knytter sig nogle særlige udfordringer til denne
borger gruppe, da de ofte har færre klageressourcer og mindre klagemod end andre
og samtidig har akut behov for hjælp.

Denne personlige her-og-nu hjælp kan være
svær at opnå, grundet den måde whistleblower- ordningen er bygget op. De fem
socialtilsyn i Danmark kan ikke handle
eller iværksætte sanktioner på baggrund af
whistleblower-henvendelser alene. Tilsynene
skal ud og lave deres egne undersøgelser,
og det er på baggrund af disse, at tilsynet
kan give en henstilling eller et påbud til
botilbuddet.

Whistleblows

• I 2015 fik alle fem socialtilsyn tilsammen
1030 henvendelser1.

Andre klageveje
Udover whistleblower- ordningen i de fem
sociale tilsyn, findes der to forskellige klageveje på stofmisbrugsområdet:
• Klager over social behandling efter serviceloven skal i første omgang rettes til den
instans klagen omhandler. Fastholder myndigheden sin afgørelse sendes klagen videre
til Ankestyrelsen. I Ankestyrelsen kan man
klage op til fire uger efter, man har modtaget
den afgørelse, som man vil klage over. Der er
gennemsnitligt 18 ugers sagsbehandlingstid
på kommunale sager i Ankestyrelsen2.
• Klager over den sundhedsfaglige behandling
indgives til Patientombuddet via hjemmesiden
www.borger.dk eller (i tilfælde hvor man
er fritaget fra digital post) med almindelig
post til Styrelsen for Patientsikkerhed.
I Patientombuddet kan man klage op til
fem år efter ens behandling fandt sted. Her
er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
mellem 13 og 17 måneder 3.

1 Socialtilsynets årsrapport 2015
2 https://ast.dk/om-ankestyrelsen/sagsbehandlingstider
3 Evaluering af sundhedsvæsenets patientklagesystem
april 2015

79

KAPITEL 18

Hvor bevæger misbrugsbehandlingen
sig hen?
Hvor nemt er det at få fat i stoffer i Danmark? Hvilke behandlingsbehov har stofbrugere, og hvor mange behandlingstilbud er der til
rådighed? Det er blot eksempler på nogle af de basale karakteristika,
der præger misbrugsområdet i Danmark. Når man vil analysere
samspillet mellem disse forhold og deres gensidige påvirkningskraft, er det gavnligt at betragte misbrugsområdet som et marked.
Formålet med den følgende analyse er et forsøg på at beskrive,
hvordan misbrugsområdet (måske) vil udvikle sig i de kommende
år, og hvilke elementer, der indgår i processen. De enkelte faktorer
virker både i sig selv og influerer samtidig på andre dynamikker,
hvilket bidrager til at komplicere billedet.
Af Sociolog Rasmus Axelsson,
chefkonsulent i KABS
Ef terspørgslen på misbrugsbehandling
præges i denne analyse af tre dynamikker;
hvilke stoffer, der er tilgængelige, hvordan
rusmidlerne anvendes, og hvor mange
personer, der som følge af deres brug af
rusmidler, har fået et behandlingsbehov.
Når vi ser på stofmarkedet, er udvalget af
stoffer stigende, trods en forbudsindsats
verden over. Stofmarkedet er konsolideret,
både hvad angår forsynings- og pris stabilitet,
produktion og udvikling af rusmidler. Det
Europæiske agentur EMCDDA (European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)
overvåger i dag mere end 600 rusmidler og
kemikalier til fremstilling af rusmidler i Europa.
Fra Global Drug Survey 2017 1 ved vi, at de
fleste stoffer også er tilgængelige på det
danske stofmarked. 2

1 Se Global Drug Survey i kapitel 7 i Årsmagasinet
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Brugen af rusmidler påvirkes dels af rusmidlernes tilgængelighed men også af variationen af produkter inden for den enkelte
stofgruppe. MDMA findes eksempelvis i dag
som pulver, krystaller, piller og væske, hvilket påvirker indtagelsesmetoden og medfører visse nye risici. På samme måde bliver
både renhed og styrke langsomt bedre og
højere. Det gælder for så vidt alle stofgrupper
med MDMA, syntetiske opioider og cannabis
i spidsen. På samme måde påvirker eksempelvis den narkopolitiske legaliseringsbølge af
cannabis i USA både variationen af cannabisprodukter udviklet på det kommercielle
marked, men også udviklingen af værktøj til at
indtage cannabis. Vaporizers og e-cigaretter
med cannabis dukker op på det danske marked, på trods af at de her er forbudte. 2

2 Rusmidler brugt sidste år (n=13.500, i alt blev 40 stofgrupper nævnt): Alkohol 97,4%, Cannabis 64,5%, Tobak
58,1%, Energidrik 54,1%, Kokain 27,6%, Amfetamin 13,7%,
MDMA 13,7%, Lattergas 10,4%, Svampe 9,6%, LSD 7,7%,
Ketamin 7,1%, receptpligtige opioider 6,5%, receptpligtige
benzodiazepiner 3,6%, Poppers 1,9%, dmt 1,1%, metamfetamin 0,5%, syntetisk cannabis 0,4%, GHB/GBL 0,4%.

Udviklingen på stofmarkedet har også betydning for hvem der bruger stoffer, hvilken risici
brugen medfører og hvilke behandlingsbehov, det kan medfølge. I Global Drug Survey blev en række eksempler på risikoadfærd
afdækket blandt de danske respondenter.
Bl.a. sås et storforbrug af alkohol blandt de
unge, blandingsmisbrug i samme rusmiddelsessioner og at de danske respondenter havde
en større andel, der søgte akut lægehjælp i
forbindelse med rusmiddelbrug.

Efterspørgslen på misbrugsbehandling er antageligt større,
end vi tror
Når tilgængeligheden af rusmidler er tilstede,
og brugen er risikofyldt, er det vigtigt at
kende omfanget af stofmisbrugere i Danmark.
Men feltet er præget af stor usikkerhed.
Sundhedsstyrelsens seneste opgørelse over
stofmisbrugere i Danmark fra 2009 estimerer
antallet til 33.000, hvoraf knap 11.000 skønnes at være hashmisbrugere og omkring
13.000 at have et injektionsmisbrug af
fortrinsvis opioider. Otte år efter Sundhedsstyrelsens seneste skøn er der tegn på, at der
er flere stofmisbrugere end antaget.3
K ABS’ analyser af internetsøgninger viser
eksempelvis, at der alene på Sjælland er
blevet foretaget 456.000 unikke søgninger på
stoffer og hjælp til stofbrug siden marts 2015,
hvor KABS begyndte at følge efterspørgslen
på misbrugsbehandling på nettet.4 Derudover
har stofmisbrugsmønstrene i de seneste år
ændret sig således, at cirka 70% af dem, der
søger behandling, har et hash- eller stimulantmisbrug. Samtidig er det forsat personer med
opioidmisbrug, som optager omkring halvdelen af behandlingspladserne i Danmark.
Behandlingsbehovene er imidlertid ikke helt
3 SFI 2016, Kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling, Center for Rusmiddelforskning 2015,
Unge og rusmidler (Socialstyrelsens konference
27.4.2015), Global Drug Survey 2017
4 Egne data fra Google Analytics ved KABS’
webleverandør Chaotic Media

de samme for hhv. hash og stimulantmisbrug
som for opioidmisbrug. Der er med andre ord
sket en større opdeling af målgrupper, og det
stiller krav til behandlingsstedernes tilbud.

Udbuddet af behandling følger
ikke med efterspørgslen
Både private og offentlige aktører står for
udbuddet af misbrugsbehandlingen. Ifølge
oversigtssitet Tilbudsportalen findes der 113
forskellige behandlingstilbud til stof- og/eller
alkoholmisbrug i hele Danmark. 5 De 113
behandlingstilbud råder over 10.996 ambulante pladser til stofmisbrug (SEL§101) og
9.745 ambulante pladser til alkoholbehandling (SUL§141). Sundhedsstyrelsens seneste
skøn over personer i stofmisbrugsbehandling
er fra 2014, hvor 16.650 personer var i
behandling.6 Cirka halvdelen var indskrevet
i langvarig substitutionsbehandling for
opioid afhængighed. 59 behandlingssteder
tilbyder behandling til alle typer af rusmidler (både stof og alkohol), og disse råder
over hhv. 51% og 56% af alle ambulante
behandlings pladser i Danmark.
Som antydet på efterspørgselssiden er det
imidlertid langt fra sikkert, at alle misbrugere
kan behandles under samme tag eller med
samme teknologier. Hvis behandlingsstederne vil følge dynamikkerne på efterspørgselssiden, er de nødt til at være på forkant med udviklingen af rusmidler og brugen
af dem. Nye målgrupper dukker op, som ikke
nødvendigvis efterspørger de samme ydelser.
Eksempelvis bliver gruppen af opioidafhængige i behandling forsat ældre med
større somatiske plejebehov. Omvendt er de
behandlingssøgende hash- eller stimulantmisbrugere yngre og stiller højere krav om
tilgængelighed, som kan koordineres med
eksempelvis arbejde eller uddannelse og
flere digitale behandlingsmuligheder.
5 KABS intern analyse af tilbudsportalens oplysninger
vedr. al misbrugsbehandling og alle målgrupper
6 Sundhedsstyrelsen, 2016: Narkotikasituationen
i Danmark 2016 – nationale tal
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I SFI-undersøgelsen ”Kapaciteten i den
sociale misbrugsbehandling” (2016) peger
et flertal af kommunerne på udfordringer
med netop at etablere målgruppespecifikke
tilbud. I forlængelse heraf er der det seneste par år også (med rette) kommet et øget
fokus på tværfaglighed i behandlingen.
Analyserne fra Tilbudsportalen viser, at de
fleste behandlingssteder både har tværfaglige personalegrupper og flere faglige tilgange og behandlingsmetoder til rådighed.
Det er dog imidlertid ikke nok. Fra politisk hånd
stilles der nemlig forventninger til at behandlingsstederne skal opnå større behandlingseffekt og bedre produktivitet via datadreven
behandling og evidensbaserede metoder.
Det sætter behandlingsstederne under pres
for at implementere IT-understøttede praksisser for dokumentation og registrering, som
dog ikke nødvendigvis er tilpasset de faglige
metoder og borgernes behandlingsbehov.

Narkopolitiske spredehagl
Den narkopolitiske indsats påvirker misbrugsområdet på godt og ondt. I Danmark er området
fortsat domineret af et lovgivningsmæssigt
rod, som besværliggør organiseringen af et
helhedsorienteret tværgående behandlingssetup i kommunerne. Henholdsvis social og
lægelig stofmisbrugsbehandling refererer til
hver sit lovsæt med forskellige retningslinjer
til både professionelle og borgere. På alkoholområdet er behandlingen alene reguleret
af sundhedsloven. Det får konsekvenser, når
behandlingsstederne forsøger at favne alle
misbrugere under samme tag og samtidig skal
tilgodese deres lovhjemlede rettigheder.
Ud over de hjemlige udfordringer vil den
danske narkopolitik fortsat blive påvirket
af internationale tendenser. Først og fremmest følges udviklingen af den amerikanske
cannabisnarkotikapolitik tæt. Danmark starter

i 2018 forsøg med medicinsk cannabis7, selvom EMCDDA først vil komme med anvisninger
efter en solid evaluering af erfaringerne med
de amerikanske staters cannabislegalisering.
Man kan derfor forvente, at et kommercielt
reguleret cannabismarked får en indvirkning
på både europæiske og danske forhold.
Parallelt med diskussionen af legalisering af
cannabis følger diskussionen om forbudspolitikkens succes eller mangel på samme.
I 2016 forsøgte en række statsledere og
NGO’er at få FN til at lempe forbudspolitikken
på topmødet UNGASS i New York uden det
store held 8 . Der er imidlertid tendenser til opblødning. Ansporet af epidemien af opioiddødsfald i USA og Storbritannien har flere
skadesreducerende tiltag set dagens lys i
form af stofindtagelsesrum, forsøgsordninger med naloxone 9 , drugtesting osv. Der vil
forsat være fokus på at nedbringe dødeligheden for opioidmisbrugere, ligesom krav
om drugtesting vil blive diskuteret i takt med,
at styrken af stofferne forventeligt stiger.

Økonomi og behandling i udbud
De narkopolitiske strømninger påvirker
ikke kun udbud og efterspørgsel, men også
de økonomiske drivkraf ters bet ydning.
Stof misbrugsbehandlingen har de seneste
år været underlagt et stadig større fokus
på effekten af indsatsen. I 2014 vedtog
den danske regering eksempelvis at opgøre
andelen af stofmisbrugere, der var ophørt
eller havde reduceret misbruget ved afsluttet
behandling. Effekten diskuteres også i et økonomisk perspektiv. Socialøkonomiske modeller er
kommet i fokus, som skal vise om behandlingen
har en samfundsmæssig økonomisk effekt.10
Det øgede fokus på økonomien inden for
misbrugsbehandling påvirker kommunernes
7
8
9
10
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Se nyheder på www.sundhedsministeriet.dk
KABS Årsmagasin 2016, kapitel 10
En effektiv modgift ved opioid overdoser
Se Skandiamodellen og KORA Socialøkonomisk
investeringsmodel

prioritering af, hvad der skal bruges penge
på. Men indsigten i kommunerne er forsat begrænset. Derfor er det paradoksalt, at et flertal
af kommunerne vurderer, at ambulant behandling er at foretrække frem for døgnbehandling,
idet det står i modsætning til SFIs analyser
som viser, at døgnbehandling har størst sandsynlighed for at være succesfuldt.11
I forsøget på at gøre tingene bedre, og forhåbentlig også billigere, er der i de seneste
år kommet øget fokus på mulighederne for
at sende misbrugsbehandlingen i udbud.12
Udbudsmodellen omfatter typisk alle former for
misbrug, hvilket igen vil sætte pres på leverandørernes muligheder for at tilgodese konkrete
målgrupper. Det står i skærende kontrast til den
udvikling, som er beskrevet på efterspørgselssiden, hvor der netop stilles større krav om
målgruppespecifikke metoder, individualiserede
hensyn, en fortsat mere kompleks sammensætning af rusmidler plus helbredsmæssige og
sociale problemer samt retten til frit valg.

Hvor er markedet på vej hen?
Udviklingen på misbrugsområdet går i forskellige retninger. Dynamikkerne på efterspørgselssiden vil i stigende grad blive
mere målgruppespecifikke og stille krav om
større fleksibilitet i behandlingen. Misbrugsmønstrene ændrer sig forsat, og der er flere
tegn på at brugen af rusmidler er risikofyldt.
På udbudssiden er behandlingsstederne
kommet i større konkurrence, hvilket både
har medført kvalitetsforbedringer som øget
tværfaglighed, men som også har presset
mulighederne for specialisering af behandling. Narkopolitiske og økonomiske påvirkninger er med til at styrke disse tendenser:
På udbudssiden med billigere priser på
bekostning af specialisering, og på efterspørgselssiden med øgede rettigheder og
krav om større effekt.
11 SFI 2016, Kapaciteten i den sociale
stofmisbrugsbehandling
12 Se www.udbudsportalen.dk
og www.produktivitetskommisinen.dk
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KAPITEL 19

Behandling i KABS 2016
– statistik og tendenser
Af studentermedhjælper Oliver Høm Jensen og
chefkonsulent Rasmus Axelsson, KABS
I dette afsnit præsenteres en række deskriptive
data om de brugere, der var i behandling i KABS
i 2016. Det statistiske materiale bygger på data
fra KABS’ eget journal- og klientregistreringssystem. Analyserne giver et fingerpeg på
områder KABS analytisk vil se nærmere på.
Dette vender vi tilbage til i sammenfatningen.

Brugere i behandling i 2016
Brugere i K ABS kan ind- og udskrives
på vilkårlige tidspunkter i løbet af året.
Dette medfører, at vi statistisk set baserer
vores opgørelser på flere slags enheder:
• Brugere i behandling: Antallet af unikke
CPR-numre i behandling. Én bruger tæller
med én gang.
• Årsværk: Én bruger i behandling hele året
– dvs. 365 dage – udgør ét årsværk.
Afregningen baserer sig på denne enhed.

• Antal indskrivningsforløb: Det samlede
antal indskrivningsforløb i året. Én person
kan tælle med flere gange.
Tabel 1 viser en opgørelse over de brugere, som
har været indskrevet i behandling i henholdsvis i 2014, 2015 og 2016. KABS har modtaget
19 flere borgere i behandling i 2016 end i 2015.
Stigningen ses både i forhold til brugere der
søgte behandling og i forhold til produktionen
målt i årsværk.
Stigningen i 2016 skyldes hovedsageligt, borgere der er blevet visiteret til behandling i KABS
fra kommuner med egne misbrugscentre eller
som tidligere har benyttet andre leverandører
til stofmisbrugsbehandling. Brugerne er enten
visiteret direkte til KABS eller har benyttet sig
af fritvalgsordningen.11

Behandlingsanciennitet
Figur 1 opgør behandlingsancienniteten, hvilket
angiver længden af det aktuelle behandlingsforløb i KABS, opgjort for henholdsvis brugere
i substitutionsbehandling og stoffri behandling.
Beregningen er foretaget pr. 31.12.2016 eller
regnet fra udskrivningsdatoen i 2016.
Det fremgår af figuren, at brugere i substitutionsbehandling ofte har meget langstrakte behandlingsforløb. En større gruppe af brugere har
haft behandlingsforløb på 10 år eller mere.
Andelen af denne gruppe brugere bliver imidlertid langsomt mindre. Således er gruppen faldet
fra 191 brugere i 2015 til 183 brugere i 2016.

Substitutionsbehandling betyder, at en
bruger modtager lægeordineret opioid for
afhængighed af f.eks. heroin eller illegal
metadon. Stoffri behandling henviser omvendt til brugere, som ikke er i substitutionsbehandling. Langt de fleste brugere i stoffri
behandling har et stofbrug af hash og/eller
centralstimulantia.

Figur 1. Behandlingsvarighed i antal år for alle brugere i behandling i 2016

opdelt på substitutionsbehandling og stoffri behandling (N=1076)

1 Fritvalgsordningen dækker over brugernes mulighed
for frit valg til både social- og lægelig behandling
(Jf. Serviceloven §101 og Sundhedsloven §142)

Figur
Tabel 1.
1. Brugere
Brugere ii behandling
behandling ii 2014,
2013, 2015
2014 og
og 2016,
2015, fordelt
fordelt på
på antal
antal og
og årsværk
årsværk
2014

2015

2016

ANTAL BRUGERE I BEHANDLING

984

1057

1076

ANTAL ÅRSVÆRK I ALT

725

711

718

ANTAL BRUGERE INDSKREVET I ÅRET

315

332

357

HERAF ANTAL HVOR BRUGEREN IKKE TIDLIGERE HAR VÆRET I BEHANDLING 2

194

242

223

HERAF ANTAL HVOR BRUGEREN TIDLIGERE HAR VÆRET I BEHANDLING I KABS

121

90

134

308

337

361

ANTAL UDSKRIVNINGER I ÅRET

1 Der er tale om brugere, som ikke tidligere har
været
i behand
ling ved iKABS.
sigteskan
altså
ikke
til, om
brugeren
har været
2
været
i behandling
KABS.Der
Brugere
godt
have
været
i behandling
på andre
i behandling på andre misbrugscentre.
misbrugscentre.
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Køn- og aldersfordeling
Figur 2 viser brugere i behandling i 2016 fordelt
på aldersgruppe og køn. Gennemsnitsalderen for
alle brugere i behandling i 2016 er faldet fra 41 år
i 2015 til 40 år i 2016. 73,8% af brugerne er mænd,
mens 26,2% er kvinder.

Sammenlignet med sidste år er der lidt færre
kvinder i behandling i 2016. Aldersgruppernes
kønsfordeling varierer dog fra aldersgruppe
til aldersgruppe. Sammenlignet med sidste
år er andelen af kvinder blevet mindre i aldersgrupperne 41-50 og 51-60 år.

Figur 2. Brugere i 2016 opdelt på aldersgrupper og køn (N=1076)

Karakteristika ved brugere, som blev indskrevet i 2016
Hovedstoffer, nye eller kendte brugere
Brugere fordelt på kommuner
I 2016 behandlede KABS 1.076 brugere fra
50 kommuner i Danmark. Størstedelen af brugerne kommer fra kommuner som KABS har
formelle samarbejdsaftaler med. Samarbejdsaftalerne har til hensigt at smidiggøre samarbejdet således at forventningerne er afstemt,
roller og ansvar er tydeliggjort og forretningsgangen for samarbejdet præciseret.

I figur 3 er brugere i behandling opgjor t
for de 15 kommuner, hvor flest brugere
kommer fra. De resterende kommuner med
mindre end 5 behandlingsårsværk i 2016,
er samlet i kategorien ’Andre kommuner’.
Sammenlignet med 2015 er andelen af brugere fra ’Andre kommuner’ steget markant
i 2016. Både målt i antal brugere og i årsværk
er der tale om en stigning på hhv. 21% og 27%.

Figur 3. Årsværk og antal CPR-numre fordelt på kommuner 2016

Tabel 2 fordeler brugere, der blev indskrevet i
2016, i forhold til deres hovedstof og om de
tidligere har været i behandling. Brugere af
hash udgør forsat den største gruppe af dem,
der blev indskrevet i 2016. I gruppen af brugere
med opioider som hovedstof, havde lidt under

halvdelen (46%) af dem, som blev indskrevet
i 2016, ikke tidligere været i behandling i KABS.
Dette hænger dels sammen med ”Frit valg
for lægelig behandling”, dels med at KABS
i samråd med kommunerne hyppigt udskriver
brugere, der udebliver uden kontakt.

Tabel 2. Indskrivninger i 2016, fordelt på hovedstofgrupper
HOVEDSTOF

INDSKREVET I 2016

IKKE TIDLIGERE BEHANDLET

TIDLIGERE BEHANDLET

48

22 (46%)

26 (54%)

136

95 (70%)

41 (30%)

CENTRALSTIMULANTIA

69

48 (70%)

21 (30%)

ANDRE HOVEDSTOFFER 3

12

9 (75%)

3 (25%)

UOPLYST 4

92

49 (53%)

43 (47%)

357

223 (62%)

134 (38%)

OPIOIDER
HASH/CANNABIS

ALLE

3 Andre hovedstoffer dækker bl.a. over benzodiazepiner, hallucinogener (LSD), opløsningsmidler m.m. som hovedstof.
Der er ikke tale om en målgruppe, som samler sig om bestemte stoffer eller andre karakteristika.
4 Kategorien af uoplyste udgøres af brugere, hvis Indskrivningsforløb er så korte, at hovedstoffet ikke er blevet registreret samt brugere,
hvis hovedstof ikke kan afgøres entydigt. F.eks. kan nogle brugere have et sammensat blandingsmisbrug som umuliggør at hovedstoffet
kan fastlægges. Hvis brugere ikke har indtaget stoffer de seneste 30 dage op til indskrivningen, angives hovedstof heller ikke.
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Behandlingssøgning
og afdelingerne i KABS
Figur 5 fordeler de brugere, som blev indskrevet
i 2016 på KABS afdelingerne. Det fremgår, at
Stjernevang forsat i 2016 oplevede en stor efter-

spørgsel, hvilket også gjorde sig gældende for
City afdeling. Stjernevangs andel svarer til 34 %
af alle nye indskrivninger og Citys andel til 36 %
De to afdelinger tegner sig således for 70 % af alle
indskrivninger i 2016 (250 ud af 357).

Figur 5. Brugere indskrevet i behandling i 2016, opdelt på afdeling (N=357)

Behandlingssøgning
og bopælskommunerne
Figur 4 herunder fordeler de brugere, der blev
indskrevet i 2016 i forhold til deres bopælskommune. De brugere som kommer fra andre
kommuner end dem KABS har en samarbejdsaftale med, er af hensyn til overskueligheden,
samlet i kategorien ’Andre kommuner’.

Det fremgår af tabellen, at KABS modtager
brugere fra mange forskellige kommuner.
KABS modtog dog flest brugere fra henholdsvis Tårnby, Hvidovre, og Albertslund i 2016. For
en del kommuners vedkommende findes der
lokale behandlingstilbud til stofbrugere, men i
komplicerede sager henviser disse kommuner
forsat deres borgere til behandling i KABS.

Figur 4. Indskrivninger i 2016, opdelt på kommuner (N=337)

Indkomstgrundlaget
for indskrevne brugere
I tabel 3 opgøres forsørgelsesgrundlaget for
de brugere, som blev indskrevet i behandling i
2016. Det fremgår at størstedelen af de brugere,
der blev indskrevet i behandling i 2016, har
en ringe arbejdsmarkedstilknytning. Brugere,
som har hash og centralstimulerende stoffer

som hovedstof, har dog en større tilknytning
til arbejdsmarkedet (henholdsvis 32 og 44 %)
end brugere med opioider som hovedstof (6 %).
Det fremgår også, at 23 % af brugerne med
opioider som hovedstof er førtidspensioneret.
Det står i modsætning til de brugere, som har
hash som hovedstof, hvor kun 2 % modtager
førtidspension.

Tabel 3. Indkomstforhold for brugere, som blev indskrevet i behandling i 2016

i KABS, fordelt på hovedstof

HOVEDSTOF

KONTANTHJÆLP,

FØRTIDSPENSION,

LØNINDKOMST,

SYGEDAGPENGE,

PENSION

SU, ARBEJDS-

REVALIDERING EL.

LØSHEDS-

AKTIVERING

DAGPENGE

ANDET

ALLE

HASH/CANNABIS

70 (53%)

3 (2%)

43 (32%)

17 (13%)

133 (100%)

OPIOIDER

26 (54%)

11 (23%)

3 (6%)

8 (17%)

48 (100%)

STIMULANTIA

31 (46%)

3 (4%)

30 (44%)

4 (6%)

68 (100%)

9 (75%)

1 (8%)

2 (17%)

0 (0%)

12 (100%)

136 (52%)

18 (7%)

78 (30%)

29 (11%)

261 (100%)

ANDRE
HOVEDSTOFFER
ALLE
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Boligforhold for indskrevne brugere

herberg, pensionat eller uden bolig i 2016.
Sammenlignet med sidste år er der sket et fald
blandt hash-brugere, der boede hos familie/
venner og en tilsvarende stigning af hash-brugere
uden fast bopæl. Lidt over 61% af alle brugere
har dog en selvstændig bolig.

Tabel 4 herunder viser boligforholdene for de
brugere, som blev indskrevet i behandling i
2016. Det er værd at bemærke, at flere hashbrugere på indskrivningstidspunktet var uden
fast bopæl og oplyste at være bosiddende på

Tabel 6 viser, at stimulansbrugerne i højere grad
end de øvrige to stofgrupper har fuldført en
ungdomsuddannelse i form af en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Tabel 6. Ungdomsuddannelse for brugere indskrevet i behandling i 2016 i KABS,

fordelt på hovedstoffet ved indskrivningen7

Tabel 4. Boligforhold for brugere, som blev indskrevet i behandling i 2016 i

KABS, fordelt på hovedstof

HOVEDSTOF

HOVEDSTOF

SELVSTÆNDIG

FAMILIE/

HERBERG,

BOLIG

VENNER

PENSIONAT EL.

ANDET

HASH/CANNABIS

72 (53%)

39 (29%)

18 (13%)

7 (5%)

136 (100%)

OPIOIDER

38 (79%)

5 (11%)

4 (8%)

1 (2%)

48 (100%)

STIMULANTIA

46 (67%)

19 (27%)

4 (6%)

0 (0%)

69 (100%)

5 (42%)

5 (42%)

2 (16%)

0 (0%)

12 (100%)

161 (61%)

68 (26%)

28 (11)

8 (3%)

265 (100%) 5

ANDRE
HOVEDSTOFFER
ALLE

5 92 ud af de 357 er sorteret fra, fordi deres indskrivningsforløb er så korte, at oplysninger om bolig og hovedstof ikke er
blevet registreret

Uddannelsesbaggrund
for indskrevne brugere
Tabel 5, 6 og 7 viser den skolemæssige baggrund for brugere, som blev indskrevet i
behandling i 2016. I tabel 5 fremgår det,

at de fleste brugere som indskrives i behandling
har gennemført grundskoleuddannelsen. Den
grundskolemæssige baggrund fore kommer
nogenlunde ens for hash- og stimulansbrugerne.

Tabel 5. Grundskoleuddannelse for brugere indskrevet i behandling i 2016 i

KABS, fordelt på hovedstoffet ved indskrivningen

HOVEDSTOF

7 ELLER

8 – 9 ÅRS

10 - 11 ÅRS

FÆRRE ÅRS

SKOLEGANG

SKOLEGANG

GÅR I SKOLE

ANDET

11 (8%)

56 (41%)

67 (49%)

2 (2%)

0 (0%)

136 (100%)

OPIOIDER

7 (16%)

23 (51%)

14 (31%)

0 (0%)

1 (2%)

45 (100%)

STIMULANTIA

6 (9%)

30 (44%)

32 (46%)

1 (1%)

0 (0%)

69 (100%)

ANDRE

0 (0%)

5 (42%)

7 (58%)

0 (0%)

0 (0%)

12 (100%)

24 (9%)

114 (44%)

120 (46%)

3 (1%)

1 (0%)

262 (100%) 6

HOVEDSTOFFER
ALLE

6 95 ud af de 357 er sorteret fra, fordi deres indskrivningsforløb er så korte, at oplysninger om grundskoleuddannelse
og hovedstof ikke er blevet registreret
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GYMNASIAL

ANDEN

UDDANNELSE

UDDANNELSE

ALLE

87 (66%)

22 (17%)

17 (13%)

5 (4%)

131 (100%)

OPIOIDER

27 (60%)

7 (16%)

4 (8%)

7 (16%)

45 (100%)

STIMULANTIA

35 (52%)

25 (37%)

2 (3%)

5 (8%)

67 (100%)

7 (64%)

1 (9%)

0 (0%)

3 (27%)

11 (100%)

156 (61%)

55 (22%)

23 (9%)

20 (8%)

254 (100%)8

ANDRE
HOVEDSTOFFER
ALLE

7 Såfremt brugeren er i gang med en ungdomsuddannelse registreres dette som ”Ingen ungdomsuddannelse”, idet der kun ses
på uddannelser, der er afsluttet.
8 103 ud af de 357 er sorteret fra, fordi deres indskrivningsforløb er så korte, at oplysninger om ungdomsuddannelse
og hovedstof ikke er blevet registreret.

Tabel 7 viser, at en meget lille andel af brugerne
har en videregående uddannelse. Det gælder
for alle stofgrupperne. Det er altså de færreste

af brugerne, som har en egentlig kompetencegivende uddannelse.

Tabel 7. Videregående uddannelse for brugere indskrevet i behandling i 2016

i KABS, fordelt på hovedstoffet ved indskrivningen9

HOVEDSTOF

INGEN

KORT

MELLEMLANG

LANG

ANDEN

VIDERE-

VIDERE-

VIDERE-

VIDERE-

UDDANNELSE

ALLE

GÅENDE

GÅENDE

GÅENDE

GÅENDE

UDDANNELSE

UDDANNELSE

UDDANNELSE

UDDANNELSE

118 (91%)

7 (5%)

3 (2%)

2 (2%)

0 (0%)

130 (100%)

OPIOIDER

33 (75%)

2 (5%)

6 (14%)

0 (0%)

3 (7%)

44 (100%)

STIMULANTIA

56 (84%)

5 (7%)

5 (7%)

0 (0%)

1 (2%)

67 (100%)

9 (76%)

1 (8%)

1 (8%)

0 (0%)

1 (8%)

12 (100%)

216 (85%)

15 (6%)

15 (6%)

2 (1%)

5 (2%)

253 (100 %) 10

HASH/CANNABIS

HASH/CANNABIS

ERHVERVSUDDANNELSE

HASH/CANNABIS

ALLE

SKOLEGANG

INGEN
UNGDOMSUDDANNELSE

ALLE

INGEN BOLIG

58 % af de brugere, der blev indskrevet i behandling i 2016, har ikke taget en ungdomsuddannelse. I 2014 var dette tal lige over 50%. Andelen
er dog noget større blandt hash-brugerne

ANDRE
HOVEDSTOFFER
ALLE

9 Såfremt brugeren er i gang med en videregående uddannelse registreres dette som ”Ingen videregående uddannelse”,
idet der kun ses på uddannelser, der er afsluttet.
10 104 ud af de 357 er sorteret fra, fordi deres indskrivningsforløb er så korte, at oplysninger om ungdomsuddannnelse
og hovedstof ikke er blevet registreret.
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Som tabellerne 5, 6 og 7 viser, er manglende
uddannelse et socialt problem, der følger de
brugere, som indskrives i behandling. Sammenhængen mellem de manglende kompetencegivende uddannelser og tilknytningsgraden til
arbejdsmarkedet understreger således forsat
behovet for at sætte tidligt ind. Hvor 90% af
de brugere, som blev indskrevet i 2016 havde
gennemført folkeskolen, havde kun 39% gennemført en ungdomsuddannelse og kun 15%
gennemført en videregående uddannelse (de
egentlige erhvervsuddannelser). Tallene er
ikke overraskende i sig selv, men genkendes
også i opgørelser over ulighed i sundhed, hvor

uddannelsesniveau korrelerer med sygelighed.
Tallene fortjener at blive analyseret nærmere
og f.eks. sammenholdt med normalbefolkningen og endvidere på kommuneniveau.112
Som tabellerne her viser, er det helt afgørende
at sætte tidligt ind med indsatser, der kan hjælpe sårbare unge videre fra folkeskolen, gennem
ungdomsuddannelserne og til de videregående
uddannelser eller erhvervsuddannelser.
11 Det er imidlertid ikke så nemt, da Danmarks statistikbank opgør højeste gennemførte uddannelse og ikke
hvor store andele af befolkningen, der har gennemført
eksempelvis Folkeskole, Ungdomsuddannelse og
Videregående uddannelser

Figur 6. Udskrivningsårsager for brugere i substitutionsbehandling (N=131)

5%
26%

51%

12%

6%

Karakteristika ved brugere, som blev udskrevet i 2016
Tabel 8 viser antallet af brugere, der afsluttede deres behandling i KABS i 2016, fordelt på substitutionsbehandling og stoffri
behandling.

Det fremgår af tabellen, at 22% af brugerne i substitutionsbehandling, blev udskrevet fra behandlingen i 2016. I modsætning hertil blev 49% af de
brugere, som var i stoffri behandling, udskrevet.

Tabel 8. Udskrivningsårsager for brugere som afsluttede behandling i 2016
BEHANDLINGSTYPE

ANTAL I BEHANDLING I 2015

ANTAL UDSKREVNE I 2015

ANTAL UDSKREVNE I % AF DE
BEHANDLEDE

SUBSTITUTIONSBEHANDLING

604

131

22

STOFFRI BEHANDLING

472

229

49

1076

360

33

I ALT

Figur 7 viser udskrivningsårsager for brugere i
stoffri behandling, som blev udskrevet i 2016.
Udskrivningsårsagerne for denne gruppe
fordeler sig noget anderledes end for brugerne i substitutionsbehandling. Halvdelen af
brugerne i denne gruppe, blev udskrevet pga.
udeblivelse eller efter eget ønske. Derimod var

der noget færre (14%), der blev ”udskrevet til
en anden institution, fængsel, hospital eller
fraflyttede”. Til gengæld blev 27% udskrevet
som færdigbehandlet, hvilket er markant flere
end i gruppen i substitutionsbehandling. Udskrivningsårsagen ”Andet” dækker typisk over
forløb som afsluttes efter kommunens ønske.

Figur 7. Udskrivningsårsager for brugere i stoffri behandling (N=228)

7%
22%

Figur 6 viser udskrivningsårsager for brugere
i substitutionsbehandling, som blev udskrevet
i 2016. Fordelingen på udskrivningsårsager er
lidt misvisende, idet størstedelen af de brugere, der blev ”udskrevet til anden institution
eller fængsel, hospital eller fraflyttet”, hovedsageligt dækker brugere, som opstarter i behandling i KABS, men senere hjemtages af

bopælskommunen til eget tilbud. Det fremgår af tabellen, at 26% udskrives efter eget
ønske eller pga. udeblivelse. Trefjerdedele af
disse udskrives pga. udeblivelse, fordi KABS’
samarbejdsaftaler med kommunerne kræver
udskrivelse af brugere, der udebliver syv dage
uden kontakt. En meget lille del (6%) blev
udskrevet som færdigbehandlet.

51%

27%

1%
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Afslutningsstatus i KABS i 2016
Tabel 9 og 10 herunder viser afslutningsstatus
for brugere i henholdsvis stoffri behandling
og substitutionsbehandling i 2013, 2014, 2015
og 2016.
Størstedelen af brugerne i stoffri behandling
er indskrevet i hhv. K ABS S tjernevang og
KABS City. Sammenholdt med afslutningsstatus for brugere af opioider, bliver langt flere
brugere af hash og stimulantia udskrevet som

op hørt. Fælles for begge målgrupper er endvidere, at mere end halvdelen af udskrivningerne
knyttes til den afsluttende status ”Ikke færdigbehandlet” uanset om brugeren på tidspunktet er ophørt, har reduceret eller er stabiliseret
i sit stofindtag.121
12 Registreringen ”ikke færdigbehandlet” er defineret ud fra
regeringens socialpolitiske mål på stofmisbrugsområdet,
hvor den afsluttende status kobles til planlagt eller
uplanlagt udskrivning uden at skelne til, om brugerens
stofbrug er reduceret, stabiliseret eller ophørt.

Tabel 9. Afslutningsstatus for brugere i stoffri behandling (N=228)
AFSLUTNINGSSTATUS

2013

2014

2015

2016

IKKE FÆRDIGBEHANDLET

52%

58%

66%

55%

OPHØRT

45%

36%

29%

39%

REDUCERET

2%

5%

2%

4%

STABILISERET

0%

1%

4%

2%

TILBAGEFALD

0%

1%

0%

0%

Tabel 10. Afslutningsstatus for brugere i substitutionsbehandling (N=131)
AFSLUTNINGSSTATUS

94

2013

2014

2015

2016

IKKE FÆRDIGBEHANDLET

79%

63%

55%

79%

OPHØRT

19%

29%

11%

12%

REDUCERET

2%

1%

3%

0%

STABILISERET

0%

7%

31%

8%

TILBAGEFALD

0%

0%

0%

1%
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Udviklingstendenser udledt
af behandlingsstatistikken 2016
Den deskriptive analyse i dette kapitel peger på
en lang række interessante forhold, som fortjener at blive trukket frem i en sammenfatning.
Først og fremmest oplever KABS en stadig
større søgning til behandling. Søgningen
udtrykkes ikke kun i antallet af borgere der
henvender sig, men også i at flere og flere
kommuner har visiteret borgere til behandling i KABS. I 2016 samarbejdede KABS med
50 kommuner om behandlingen af en eller
flere brugere.
Det er også værd at bemærke, at brugere i
substitutionsbehandling fortsat kræver en
årelang behandlingsindsats som følge af en
mere eller mindre kronisk belastning af stofbruget. Der er tale om brugere med komplekse
problemstillinger i deres liv og meget få ressourcer til at overkomme disse problemer. Det
er imidlertid tydeligt at disse brugere lykkes
med at gennemføre behandlingen, hvorfor
vi ser en stigning i gruppen af aldrende stofbrugere jf. figur 1 og 2. Gruppen af brugere
over 60 år er således steget med 10 personer
fra 2015 til 2016 svarende til knapt 15%. De
ældre stofbrugere forventes at stille nye krav
til KABS’ behandlingssetup og plejemuligheder
i den kommunale plejesektor.

Når brugere indskrives i behandling indsamles sociodemografiske oplysninger til
stofmisbrugsdatabasen om uddannelse og
indkomstforhold. Af disse oplysninger er
det tydeligt, at der fortsat er behov for tidlig
opsporing. På indskrivningstidspunktet har
de fleste brugere ’kun’ afsluttet folkeskolen.
Dette til trods for, at gennemsnitsalderen
blandt brugere, der blev indskrevet, var 31 år.
Den manglende kompetencegivende uddannelse forventes at have en direkte indflydelse
på tilknytningsevnen til arbejdsmarkedet,
såvel som på brugernes sundhedsprofil. Dette vil være nødvendigt at se nærmere på for at
opnå større effekt på stofmisbrugsområdet.
Sidst men ikke mindst er det værd at bemærke,
at 69 personer afsluttede behandlingen i
KABS som færdigbehandlet. 70 % blev færdigbehandlede for et hash- eller stimulant stofbrug, men brugere fra alle hovedstofkategorier
lykkedes med at afslutte behandlingen. Det
vil være relevant at se nærmere på andelen
af færdigbehandlet i relation til behandlingsvarighed og intensitet, da langt største delen
af brugerne på indskrivningstidspunktet
ønsker en behandlingsstrategi, der sigter på
et ophør af stofbruget.

Tendensen til at flere søger behandling for
cannabis og stimulantia misbrug, mens færre
søger behandling for opioidmisbrug fortsætter
i 2016. Samtidig har vi set, at flere brugere
med cannabis eller stimulantia misbrug kommer med psykisk sygdom i tillæg til misbruget.
Dette bekræftes i SFIs rapport Kapaciteten
i den sociale stofmisbrugsbehandling (DEC
2016), hvoraf det fremgår, at op mod 85% af
de psykisk syge unge mellem 20 og 29 år med
misbrug står udenfor behandlingssystemet
(SFI 2016, Figur 6.3, s.78). Rapporten viser
endvidere, at kommunerne mangler specialiserede tilbud som adresserer både misbrug
og psykiatri.
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KABS organisation og økonomi 2016
KABS har siden 2007 været en virksomhed i Glostrup Kommune.
KABS har fem behandlingsafdelinger med forskellige målgrupper
og specialer.
Af administrationschef Christian Scharbau, KABS

Gentofte afdeling og Hvidovre afdeling yder
behandling til opioidafhængige, Stjernevang
og KASA yder behandling til psykisk syge
stofbrugere og City afdeling yder behandling
til brugere af hash og/eller centralstimulerende
stoffer.
Se mere om afdelingerne på www.kabs.dk

Lægerne i KABS er ansat i Socialmedicinsk
Klinik, men er tilknyttet bestemte afdelinger.
KABS lægger vægt på, at behandlingen foretages
i et tværfagligt samarbejde mellem socialrådgivere, socialpædagoger, sygeplejersker,
psykologer og læger.

Tabel 1. Personalenormering ultimo 2016
STILLING

KASA

CITY

STJERNEVANG

GENTOFTE

HVIDOVRE

LEDELSE

I ALT

OG ADM.1

AC’ERE

1,8

1.8

ADM. PERSONALE

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

4,5

9,3

LEDERE

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

8,0

LÆGER

0,3

0,3

1,7

1,1

2,9

PSYKOLOGER

0,6

2,6

2,0

1,5

1,4

PÆDAGOGER

1,0

2,5

7,0

5,0

5,0

SOCIALRÅDGIVERE

1,0

3,0

2,9

3,8

6,0

SOSU-ASSISTENTER
SYGEPLEJERSKER

2,0
3,8

1,0

2,9

6,3
1,8

20,5
3,8

2,0
7,1

12,9

9,9

20,5
4,0

1,8

29,5

OG FYSIOTERAPEUTER
MUSIK-/

1,9

1,9

KUNSTTERAPEUTER
I ALT

8,5

11,4

22,4

20,5

32,2

16,7

111,7

1 Inkl. Projekt Dit Rum, udviklingskonsulenter samt socialrådgivere, som arbejder på tværs af organisationen i familiesager

96

KABS Årsmagasin 2017

97

KABS har indgået samarbejdsaftaler med en
lang række kommuner i det storkøbenhavnske
område. I samarbejdsaftalerne er fastlagt
regler for visitationsproces, ansvarsforhold for
lægelig og social behandling, regler for takstændringer undervejs i forløb, indberetninger
til statslige myndigheder, udarbejdelse af statistisk materiale, afregning samt det løbende
samarbejde mellem KABS og kommunerne.
I 2016 har KABS haft borgere i behandling fra
50 kommuner. Flere af disse kommuner har ikke
indgået samarbejdsaftaler med KABS. Mange

af henvendelserne er såkaldt fritvalgsbrugere.
I disse tilfælde indgås en aftale med bopælskommunen om det konkret behandlingsforløb.
Prisen for KABS’ ydelser fremgår af et takstkatalog, som justeres årligt. Taksterne omfatter både takster for lægelige ydelser og
for sociale ydelser. Nedenfor fremgår taksterne for 2016 samt antallet af budgetterede
og realiserede brugerårsværk i behandling
(et brugerårsværk = 365 dage i behandling).
Indholdet i hver takst er beskrevet i et takstkatalog, som kan fremsøges på www.kabs.dk

Tabel 2 Takster og budgetterede og realiserede brugerårsværk 2016
SOCIAL BEHANDLING

TAKST 2016

BUDGETTEREDE

REALISEREDE

ÅRSVÆRK 2016

ÅRSVÆRK 2016

476

24

26

HVIDOVRE/GENTOFTE BASIS

100

308

202

HVIDOVRE/GENTOFTE UDVIDET

200

40

129

HVIDOVRE/GENTOFTE INTENSIV

487

50

48

CITY BASIS

275

40

48

CITY UDVIDET

487

6

15

CITY INTENSIV

539

6

0

CITY ANONYM

71

7

0

STJERNEVANG BASIS

275

75

93

STJERNEVANG UDVIDET

440

28

28

KASA

577

27

22

33

102

90

110

12

13

725

714

BUDGETTEREDE

REALISEREDE

ÅRSVÆRK 2016

ÅRSVÆRK 2016

454

424

EFTERBEHANDLING
I ALT
LÆGELIG BEHANDLING

LÆGELIG BEHANDLING

TAKST 2016

106

MED SUBSTITUTIONSMEDICIN
LÆGELIG BEHANDLING

28

209

235

0

40

40

703

699

UDEN SUBSTITUTIONSMEDICIN
LÆGELIG BEHANDLING MED HEROIN
I ALT
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UDGIFTER

BUDGET

FORBRUG

RESULTAT

48.233.561

49.464.891

-1.231.330

FÆLLES UDGIFTER

7.568.287

7.280.975

287.312

EJENDOMSDRIFT 3

5.489.478

5.489.478

-

AFDELINGSDRIFT

2.687.836

2.499.962

187.874

MEDICIN M.V.

5.100.000

5.027.306

72.694

69.079.162

69.762.612

-683.450

BUDGET

ÅRETS INDTÆGTER

RESULTAT

67.728.870

70.004.545

2.275.675

LØN

4

ØVRIG DRIFT

I ALT

UDREDNING

KOORDINATION

Tabel 3 Udgifter og indtægter vedrørende takstfinansierede aktiviteter i 2016 2

INDTÆGTER
I ALT

2 Overhead til Glostrup Kommune ikke indregnet
3 Forestås af Glostrup Ejendomme, som har en fast budgetramme

Udgifter og indtægter vedrørende de takstfinansierede aktiviteter i 2016 fremgår ovenfor.
I 2016 havde KABS et merforbrug på kr.
683.450,- og merindtægter på kr. 2.275.675,på grund af øget produktion. I alt således et
overskud på kr. 1.592.225,-.
Foruden de takstfinansierede aktiviteter varetager KABS en række opgaver og aktiviteter,

som finansieres på andre måder. Det drejer
sig om heroinbehandling, som finansieres af
Sundhedsministeriet, tilbud til børn og unge
fra familier med stof- eller alkoholmisbrug
(Projekt Dit Rum), som finansieres af Socialministeriets satspuljemidler, en årlig national
misbrugskonference, som finansieres ved deltagerbetaling, samt andre mindre projekter.
Disse aktiviteter er organiseret i KABS VIDEN.

Tabel 4 Udgifter og indtægter vedrørende KABS VIDEN 4
KABS VIDEN
I ALT

OVERFØRT FRA 2015

UDGIFTER 2016

INDTÆGTER 2016

OVERFØRES TIL 2017

2.627.180

14.906.621

17.608.447

5.329.008

4 KABS forventer at skulle refundere midler til heroinbehandling som følge af færre brugere
i behandling end forudsat. Endvidere er en del af den samlede bevilling til Projekt Dit Rum,
som anvendes i senere år, blevet udbetalt i 2016.
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Centerledelse og administration
KABS centerledelse
Bakken 3
2600 Glostrup
Tlf. 45 11 75 00
Fax 45 11 75 15
KABS@glostrup.dk
Centerchef Thomas Fuglsang
thomas.fuglsang@glostrup.dk
Administrationschef Christian Scharbau
christian.scharbau@glostrup.dk

Afdelinger
KABS City

KABS Stjernevang

Kirsten Walthers Vej 2, 2. sal
2500 Valby
Tlf. 45 11 76 36
KABS.city@glostrup.dk

Kirsten Walthers Vej 2, stuen
2500 Valby
Tlf. 45 11 75 25
KABS.stjernevang@glostrup.dk

Afd.leder Camilla Enkelund
camilla.enkelund@glostrup.dk

Afd.leder Heidi Gøtze
heidi.gotze@glostrup.dk

KABS Gentofte

KABS KASA

Callisensvej 34
2900 Hellerup
Tlf. 45 11 76 26
KABS.gentofte@glostrup.dk

Ndr. Ringvej 69
Bolig 29-30
2600 Glostrup
Tlf. 45 11 75 55
KABS.kasa@glostrup.dk

Afd.leder Karen Ervolder
karen.ervolder@glostrup.dk
Souschef Stine Bitsch
stine.bitsch@glostrup.dk

KABS Hvidovre
Hvidovrevej 80 D
2610 Rødovre
Tlf. 45 11 75 75
KABS.hvidovre@glostrup.dk
Afd.leder Carsten Munkholm
carsten.munkholm@glostrup.dk
Souschef Maja Kristensen
maja.kristensen@glostrup.dk

Afd.leder Anne Lentz
anne.lentz@glostrup.dk

