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HVEM ER JEG?

• Sygeplejerske

• GCP, Good Clinical Practice

• Master i Public Health

• Har tidligere været politisk aktiv i 

Kredsbestyrelsen i DSR H

• Næstformand i Selskab for Psykiatriske 

Sygeplejersker 

• Afdelingsleder i et Rusmiddelcenter



PÅ INDIANSK

• Gift med Niels

• Mor og bonusmor til fem

• Bonus-bedste til tre piger

• Bornholmer

• Bor med egen indgang til skoven 

– hvor naboskabet indebærer 

nogle gange at have høns i 

haven og hvor fællesskab er en 

del af pakken

• Glad for at gå, vinterbade, 

lydbøger, jazz.

• Virkelig dårlige til at se film/TV



HVORFOR UNDERSØGE PATIENTERS OPLEVELSE AF 
ALKOHOLBEHANDLING?

• Jeg har undres i mange år – det beskrives som et gab, uden at det har 

betydet at det bliver undersøgt. 

• De metoder der beskrives at virke, er valideret af behandlere

• Jeg begyndte med at undersøge min egen forforståelse ved gennemlæse alle 

kommuners (90) tilbud egne beskrivelser af deres behandling. 



OPBYGNING
Henvendte 

mig til nogle 
af jer.

11,5 
interview 



HVEM VAR DE?

• Dig og mig, vores 

kollega, vores 

bankrådgiver, 

taxichauffør, ham på 

bænken, forfatteren 

til de bøger vi læser 

osv.

• Ingen fra eget 

rusmiddelcenter



VIGTIGSTE FUND

• Alkoholbehandling handler meget 

lidt om alkohol.

• Den del af alkoholbehandling der 

handler om alkohol – handler om 

at lærer at drikke alkohol

”Jeg startede ikke for at stoppe med 

at drikke… jeg startede for at lære at 

drikke”

” Når jeg trådte ind ad døren til 

behandling... alle tre gange - så var 

det for at lære at drikke socialt”



AT KUNNE DRIKKE, ER SLIPPE 
FOR AT VÆRE STIGMATISERET                                       

Gennemgående havde de et fremtidsønske om 

ikke at føle sig anderledes end andre, samt håbet 

om stadig at kunne drikke alkohol i sociale 

sammenhænge   



HVAD ER BAGGRUNDEN FOR AT VI ANBEFALER 
AFHOLDENHED?

• Men vi anbefaler da ikke afholdenhed!

• Monitoring sætter diskursen: NKR, internationalle studier….

• Patienterne beskriver alkoholbehandling, hvor den 

toneangivende behandling som heterogen og med en 

reduktionistiske tilgang hvor afholdenhed er det gyldne mål

”they seem to belive that they should be in charge of life and 

death” Cheryl Mattingly (2014)



AT OPLEVE AT ENS VÆREN ER MENINGSFULD

• Patienterne beskriver mødet, hvor de gang på gang møder er ”det 

medicinske håb” – en smal forståelse af at håb, der stringent er bundet op på 

helbredelse 

• Udelukker valgmuligheder



VIGTIGSTE FUND

• Igennem mange år, har vi været bevidst om at feltet ikke er undersøgt –

samtidig var det utrolig nemt at komme ind i felten

• Personalets kompetencer optager patienterne

• Patienternes oplevelser af behandling i AA

• Alkoholbehandling er ikke en behandling men en livslang proces

• Hvor meget afholdenhed stadig fylder i behandling i 2022 (og hvor lidt 

patientinddragelse fylder)

• Patientoplevelserne



PERSONALETS KOMPETENCER
Lotte rejser sig fra stolen for at lede efter en ny pakke 

cigaretter, som en misbruger med abstinenser leder efter 

stoffer. Mens hun afsøger alle terrassens hjørner, fortæller hun 

om den bevægelse, der er sket med hende under 

behandlingen:

”Den er jo slet ikke så sort mere. Altså da jeg drak rigtig tæt der 

havde jeg jo reelt ikke … ikke lyst til livet. Jeg valgte jo livet fra 

så snart jeg åbnede en flaske vodka og det var jeg jo klar over, 

altså når du drikker så sætter du jo i virkeligheden livet på pause. 

I sådan en formåen at tiden stadig væk går, så man ældes, man 

bliver bare ikke klogere. Fordi det hele er på pause tilstand.”



PERSONALETS 
KOMPETENCER

”Jeg kommer også fra et meget religiøst 

samfund. Ogh hjemme hos mig der var min 

far alkoholiker og min mor var en religiøs 

tosse. Altså så at, det var det er jeg vokset 

op med at det enten Gud eller alkohol der 

bestemmer altså”’

”Society is ourselves” Michael Jackson 

(1998)



FAGLIGE KOMPETENCER

• Det kræver indsigt i kompleksiteten 

bag et overforbrug af alkohol og de 

rette faglige kompetencer 

• ”STPS fandt det problematisk, da 

behandlingssteder med 

misbrugsbehandling ofte har mange 

personalegrupper uden sundhedsfaglig 

baggrund”



AA
”som jeg siger om AA, det er syge mennesker, der giver råd til andre syge 

mennesker…det er måske ikke det bedste at få”

”for i AA, er der ikke nogle professionelle og så sidder man der, og nærmest leger 

behandlere over for hinanden og lytter til hinanden, men du ved jo du ved jo ikke, 

hvem det er du sidder og snakker med…om det eller anden små psykopat eller 

hvad fanden det er”



AA

”Så begyndte hun bare… hun kom bare mere og mere ind på mit 

territorie… og hun kunne ringe til mig 20 gange om dagen og hvis 

mine børn sagde noget til mig, så var det sådan med, at mine børn 

var flabede og hun var sådan en rigtig manipulerende… psykopat, 

fordi det ved jeg ikk’, men det tror jeg, at hun var…og hun kastede 

sig også flere gange over mig fysisk - hjemme i mit hjem, kastede hun 

sig over mig, mens mine børn er der….og det var…det var helt 

godnat…



ALKOHOLBEHANDLING ER IKKE 
EN BEHANDLING MEN EN 
LIVSLANG PROCES

• Diskrepans i mellem den måde vi 

monitorere på og den måde

borgerne opfatter behandling på

• Vi er afhængige af hinandens

arbejde og metode valg

• Patienterne vælger “ad on” eller

fra



FRAVALG ELLER TILVALG STARTER IKKE HOS DIG 
ELLER MIG, MEN VED FØRSTE HENVENDELSE….
I: ”Og jeg måtte kæmpe for for at blive indlagt til afrusning, fordi min læge 

afskrev mig totalt, altså hun, hun hun hun hun det var helt tydeligt, at hun tænkte, 

jeg var en tabt sag”

M: Hvad tænkte hun?

I: Hun tænkte jeg var en tabt sag. Ja, jeg kunne bare få lov at drikke mig ihjel, og 

det ville hun da skide på

I: hun havde en tilsyneladende nul tolerance overfor mig, sådan en gammel 

druksut, som mig – sådan opfattede hun mig”



SVAGHED

• 12 meget forskellige patienter – stort 

materiale, for bred population

• Ingen skelnen til køn eller 

sundhedskompetencer

• For mange forskellige rusmiddelcentre



ANDRE STUDIERS VIGTIGE FUND

• ”treatment and recovery research typically has focused narrowly on changes 

in alcohol use with little attention on changes in function or well-being” (Kelly 

et all, 2018). 

• Et studie understreger, at “heavy drinkers” kan have et lige så højt 

funktionsniveau som dem, der er afholdende (Witkiewitz, et al., 2018) 



FORSIGTIGT BUD
• Vis retning for den ikke afholdende behandling

• Hav gennemsigtighed om personalets kompetencerne

• Afklar om håbsarbejdet i jeres alkoholbehandling er 

med afsæt i det naturvidenskabelige paradigme? Eller 

med afsæt i håb for et meningsfuldt liv for patienten? 

• Uddel håbefulde kort og fremfor håbløse kort 

• Vis tillid - udskriv patienterne – de er klar

• Udfordre monitoreringen af behandling og hvad der er 

succesfuld alkoholbehandling

• Undersøg patienters erfaring og viden om behandling



AFSLUTTENDE BEMÆRKNING

”Succesfuld alkoholbehandling fra et 

patientperspektiv handler om koblingen imellem 

det psykiske, det at have nogle at spejle sig i, 

tilhørsforhold, at blive samlet som familie, og 

meget lidt om at stoppe med at drikke”



• Kontakt til: Tanja Due Krogh Madsen, tama@rudersdal.dk


