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Formål 

Stofrådgivningen bad i foråret 2012 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, om at gennemføre 

en evaluering af stedets behandlingstilbud. Ønsket var en evaluering med to elementer: Dels en formativ 

evaluering (Høgsbro & Rieper, 2001), der har til hensigt at give detaljeret indsigt i, hvordan Stofrådgivnin-

gens brugere og interessenter oplever Stofrådgivningens tilbud med henblik på at Stofrådgivningen fremad-

rettet kan videreudvikle disse tilbud. Og dels en mere effektorienteret evaluering, der fokuserer på at beskri-

ve den målgruppe, som modtager behandling i Stofrådgivningen, samt at undersøge, hvorvidt der efter endt 

behandlingsforløb kan registreres en positiv udvikling på en række udvalgte parametre. Belysningen af disse 

to elementer sker henholdsvis kvalitativt og kvantitativt og afrapporteres i to faser. Den kvalitative delunder-

søgelse omfattede kvalitative enkeltinterviews med unge i behandling, fokusgruppeinterviews med forældre i 

gruppebehandling, telefoninterviews med kommunale interessenter samt fokusgruppeinterviews med medar-

bejdere i Stofrådgivningen. Denne delundersøgelse blev afsluttet i efteråret 2012, og resultaterne af undersø-

gelsen er beskrevet i e-rapporten ”Kvalitativ delanalyse af Stofrådgivningen” (Ravn, 2012). Nærværende 

rapport fokuserer på den kvantitative delundersøgelse, som er baseret på Stofrådgivningens egne registrerin-

ger over en 2-årig periode fra januar 2012. Dette datagrundlag præsenteres nærmere nedenfor, ligesom de 

statistiske metoder, der anvendes, beskrives. Dernæst indledes rapporten med en karakteristik af de unge, der 

er indskrevet i behandling. Den følgende analyse vil kortlægge de unges udvikling på en række parametre – 

uddannelse, arbejde, bolig, de unges egne angivelser af deres generelle velbefindende samt deres psykiske 

helbred. Desuden ses der nærmere på behandlingstiderne for de unge, idet disse varierer meget. Det er der-

med interessant at belyse, hvorvidt der er noget, som adskiller de unge med korte behandlingsforløb fra de 

unge med lange forløb. 

 Først gives imidlertid et kort resumé af konklusionerne af denne delundersøgelse. En kort sammenfat-

ning af resultaterne fra begge rapporter kan findes i notatet ”Evaluering af Stofrådgivningen – kvantitative og 

kvalitative nøgleindsigter”. 

 

Resumé af rapportens konklusioner 

De unge, som har været indskrevet i Stofrådgivningen 2012-2013, er en sårbar gruppe med store trivselspro-

blemer. En stor gruppe er på offentlig forsørgelse (44 %), og mange af dem har alvorlige psykiske problemer 

såsom markante koncentrationsproblemer, depressive tanker og egentlige psykiatriske diagnoser. Rapporten 

viser, at der sker positive udviklinger for de unges stofforbrug under et behandlingsforløb ved Stofrådgivnin-

gen, hvor 24 % opnår stoffrihed ved udskrivningen, mens 53 % har reduceret deres forbrug. For 23 % af de 

unge sker der ikke nogen ændring (se figur 1). Dette understøttes med en analyse af, hvor mange dage i løbet 

af sidste måned de unge har haft et stofforbrug. Her falder andelen af storforbrugere (21-30 dage i sidste 

måned) fra 61 % til 18 %.  

 Desuden viser analysen, at der i løbet af behandlingsperioden særligt sker en positiv udvikling i forhold 

til de unges trivselsproblemer. Ved indskrivningen angiver 42 % af de unge, at de generelt har det dårligt 

eller utroligt dårligt. Denne gruppe er ved udskrivningen faldet til at udgøre 20 %, mens halvdelen af de unge 

derimod angiver at have det godt eller utroligt godt. Derudover kan de bedre mestre krav, finde hjælp og 
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oplever at møde forståelse fra omverdenen. I forhold til de unges livssituation – uddannelse, bolig og øko-

nomi – ses der til gengæld ikke nogen tydelige udviklinger. 

 Afslutningsvist viser analysen, at behandlingen i Stofrådgivningen især formår at fastholde unge med 

adfærds- og følelsesmæssige problemer (herunder en stor gruppe med ADHD), da de udebliver i signifikant 

lavere grad fra behandlingen end de øvrige unge, og det er ellers en faktor, som forskningen har vist sædvan-

ligvis forkorter behandlingstiden. Faktisk er det i højere grad de unge, som ikke har psykiske problemer eller 

psykiatriske diagnoser, der udebliver fra behandlingen og ikke bliver færdigbehandlet, samt en gruppe af 

unge med de korteste behandlingsperioder, som også bliver udskrevet på grund af udeblivelse.  

 

Metode og datagrundlag 

Datagrundlaget for denne delundersøgelse udgøres af en række data, som Stofrådgivningen har indsamlet i 

løbet af de unges behandlingsforløb som led i indskrivnings-, udskrivnings- og enkelte opfølgningssamtaler. 

En del af datamaterialet er ligeledes en del af Stofrådgivningens lovgivningsmæssige indberetning til Stof-

misbrugsdatabasen, hvor eksempelvis boligforhold, økonomi, status for stofforbrug og udskrivningsårsager 

indrapporteres. Der kan således skelnes mellem data, som er fremkommet i samtaler med den enkelte unge, 

og data, som behandlingsinstitutionen/den ansvarlige behandler har vurderet og angivet (eksempelvis stofsta-

tus og udskrivningsårsag). Der er indsamlet data for perioden 1. januar 2012 til og med 31. december 2013. I 

løbet af 2012 var 158 unge i behandling, mens det var 145 unge i 2013. Datamaterialet består af 128 ind-

skrivningsskemaer, 139 udskrivningsskemaer og opfølgningsinterviews for 23 unge. På visse spørgsmål i 

udskrivningsskemaerne er der kun indsamlet oplysninger fra 46 unge (gælder eksempelvis ‘antal dage med 

stofproblemer’, ‘generelt velbefindende’ og ‘psykiske problemer’). I analysen indgår både unge, som er ud-

skrevet i starten af 2012, og unge, som er indskrevet helt til slut i efteråret 2013, hvilket betyder, at der kun i 

et begrænset antal tilfælde er data på alle tre tidspunkter (indskrivning, udskrivning og opfølgning) for den 

samme unge. Opfølgningsskemaerne indgår ikke i analyserne, men danner grundlag for en afsluttende kort, 

deskriptiv analyse af, hvordan det går disse 23 unge tre måneder efter udskrivning. 

 Analysen i denne delundersøgelse var oprindeligt planlagt som en forløbsanalyse af den enkelte unges 

behandlingsforløb i Stofrådgivningen, hvorved det ville være muligt at sammenholde den unges forhold og 

situation ved indskrivning, ved udskrivning og endelig tre måneder efter udskrivning i forbindelse med en 

opfølgningssamtale. Derved var det intentionen at se på den udvikling, der kunne registreres i løbet af be-

handlingsperioden og umiddelbart efter. Desværre er det pga. registreringsmæssige udfordringer kun 66 un-

ge, som indgår i såvel indskrivnings- som udskrivningsskemaerne. For at få den størst mulige volumen i 

datamaterialet erstattes forløbsanalysen derfor af en analyse af samtlige registrerede data, på trods af at det i 

hovedparten af tilfældene ikke er de samme unge, der indgår i henholdsvis ind- og udskrivningsskemaerne. 

Dette får indvirkning på de analyser, der ser på de unges udvikling i løbet af behandlingsperioden, dvs. de 

unges stofsituation (afsnit 1.1), ydre livsomstændigheder (afsnit 1.2), generelle velbefindende (afsnit 1.3) og 

endelig deres psykiske helbred (afsnit 1.4). Når der i disse analyser tales om en udvikling, er det således den 

gennemsnitlige udvikling på gruppeniveau, ikke (nødvendigvis) den enkelte unges udvikling i behandlings-

perioden. Der kan være en række forskelle mellem de unge, der indskrives i perioden, og de unge, der ud-
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skrives, som gør, at det ikke er helt præcist at sammenligne de to grupper. Rapporten belyser således tenden-

ser i datamaterialet, hvilket betyder, at konklusionerne skal tages med et vist forbehold.1 

I analyserne ses på spredningen af de unges indskrivningstid opdelt i kvartiler, og forskelle i fordelingerne 

analyseres gennem statistiske signifikanstests (chi
2
-tests). Desuden belyses sammenhængen mellem behand-

lingstid og henholdsvis stofsituation ved udskrivning, køn og psykiatrisk diagnose via logistiske regressions-

analyser med en afrapportering af oddsratio-værdier (OR), som kan belyse sandsynlighederne for at blive 

”udsat” for én bestemt hændelse frem for en anden. Det kan eksempelvis være en analyse af, hvorvidt der er 

større sandsynlighed for at blive udskrevet som færdigbehandlet i henholdsvis de kortere eller de længere 

behandlingsforløb. 

 

De unge i Stofrådgivningen – karakteristik af målgruppen 

Stofrådgivningen tilbyder behandling til unge med et stofmisbrug, men hvilke problemstillinger møder de 

unge frem med, og hvilke omstændigheder skal Stofrådgivningens resultater ses i forhold til? For at kon-

tekstualisere undersøgelsens resultater gives her en kort karakteristik af, hvad der kendetegner de unge, der 

indskrives i Stofrådgivningen. Internationale undersøgelser har vist, at unge med stofmisbrugsproblemer ofte 

er en meget udsat gruppe med adskillige andre problemer såsom adfærdsforstyrrelser, psykiske problemer og 

udsatte sociale livsvilkår (Keyes & Hasin, 2008; Kilpatrick et al., 2000; O'Neil et al., 2011). Desuden oplever 

de ofte koncentrationsproblemer, har haft problematiske skoleforløb, været i konflikt med lærere og klasse-

kammerater og har for manges vedkommende brudte eller sårbare familieforhold (Hawkins et al., 1992; 

Pedersen & Frederiksen, 2012). Mens datagrundlaget i den nærværende undersøgelse ikke rummer informa-

tioner på alle disse parametre, er der dog indikationer på, at også Stofrådgivningens målgruppe er ganske 

sårbar, både hvad angår psykisk helbred og generelt velbefindende. Dette vil blive tydeligt igennem rappor-

ten. For at belyse hvorvidt målgruppen er særligt sårbar sammenlignet med andre danske unge i stofmis-

brugsbehandling, vil vi sammenholde resultater baseret på Stofrådgivningens unge med data fra en national 

population af unge i stofmisbrugsbehandling baseret på såkaldte UngMap data2.  

 Blandt de unge, der indskrives i Stofrådgivningen, er 66 % drenge (n=84), hvilket svarer nogenlunde til 

fordelingen i UngMap (70 % drenge). Næsten samtlige unge (91 %) angiver hash som deres hovedstof, hvil-

ket er bemærkelsesværdigt sammenholdt med nationale data. Mens det således på landsplan gælder, at hash 

er hovedstoffet for flertallet af unge i stofmisbrugsbehandling (62 % af de 18-25-årige i SMDB3), er entydig-

heden blandt Stofrådgivningens unge iøjnefaldende. Gennemsnitsalderen for de unge er ved indskrivnings-

                                                      
1 Det er ligeledes væsentligt at nævne, at vi er bevidste om, at der ikke er tale om en decideret effektundersøgelse. Dette ville kræve, 

at man – udover at følge de samme unge gennem behandlingsforløbet – kontrollerede for andre kilder til de forandringer, der måtte 

registreres i løbet af behandlingsperioden, hvilket ikke er muligt med det anvendte design. Når vi taler om udviklinger og resultater af 

behandlingen, skal dette således ikke misforstås som effekter i streng metodisk forstand. 
2‘UngMap’ er Center for Rusmiddelforsknings database over unge i stofmisbrugsbehandling. Den rummer data fra 27 behandlingsin-

stitutioner omfattende 739 12-18-årige ved påbegyndelsen af et behandlingsforløb. Derudover er der gennemført opfølgningsinter-

view med 182 af de 739 unge, som er interviewet omkring seks måneder efter, de har afsluttet et misbrugsbehandlingsforløb. 
3 Siden juni 2011 har Stofmisbrugsdatabasen (SMBD) været den samlede indberetningsportal til registrene VBGS (Ventetid for 

BehandlingsGaranti for Stofmisbrugere), DanRIS (Dansk Registrerings- og InformationsSystem), SIB (Register over stofmisbrugere 

i behandling) og KvalHep (Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af 

hepatitis C). Indberetningen til SMDB er lovpligtig. jf. Retssikkerhedsloven på det sociale område § 82 og Bekendtgørelsen om 

retssikkerhed og administration på det sociale område § 41, Autorisationsloven § 19 og Sundhedsloven § 195. Der behandles i hen-

hold til Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 142.  
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tidspunktet 19,7 år, idet den yngste er 13 år og den ældste 27 år, mens de ved udskrivningstidspunktet i gen-

nemsnit er 20,8 år.  

 De unge er gennemsnitligt indskrevet i Stofrådgivningen i 270 dage, hvilket er et gennemsnit, som dæk-

ker over en særdeles stor spredning i indskrivningstiden (fra 22 til 1487 dage) for de 129 unge, som er blevet 

udskrevet inden februar 2014. For de 57 unge, som endnu ikke var udskrevet ved afslutningen af dataind-

samlingen, er indskrivningstiden 340 dage i gennemsnit. De nationale tal i SMDB viser ikke helt så lange 

behandlingstider med et gennemsnit på 200 dage i behandling (og en median på 134 dage), og det på trods af 

at max ligger noget højere med 2378 dage. Længden af de unges behandlingsforløb vil blive undersøgt nær-

mere for at besvare nogle af de spørgsmål, som den store variation her rejser. Det er fx interessant at se nær-

mere på, hvad der kendetegner henholdsvis gruppen med kortere og gruppen med længere behandlingsforløb 

for at undersøge, om der er forskellige karakteristika, problemstillinger og behandlingsudbytte. 

 

Analyse del 1: De unge før og efter behandling  

I denne del af analysen ser vi nærmere på den progression, der sker i løbet af behandlingsforløbet. I alle ana-

lyser gælder det som nævnt, at der ikke er tale om forløbsanalyser, der følger den enkelte unge, men derimod 

om sammenligninger på gruppeniveau ved henholdsvis indskrivning og udskrivning. Mere specifikt ses der 

på de unges situation før og efter behandling i forhold til stofbrug, økonomi og boligsituation, generelt velbe-

findende og psykisk helbred. Pga. den store andel af de unge, som har eller får en psykiatrisk diagnose i for-

bindelse med deres behandling, går vi dernæst mere detaljeret ind i sammenhængen mellem psykisk helbred, 

udskrivningsårsager og stofbrug ved udskrivning.  

 

1.1 Stofbrug ved udskrivning 

Først ser vi helt overordnet på de unges stofforbrug ved udskrivning. I figur 1 nedenfor ses, hvor stor en an-

del som har henholdsvis samme forbrug som ved indskrivning, har reduceret stofforbruget eller er ophørt 

med stofforbrug i løbet af behandlingsperioden.  

 

 

 
  N = 138 (udskrivningsskemaer). 

  NB: En enkelt ung har øget sit stofforbrug i løbet af behandlingen, 

  hvilket er inkluderet i ‘ingen ændring’. 

  Figur 1. Status for forbrug ved udskrivning, pct. for alle unge 

   

Det fremgår af figuren, at ser vi udelukkende på, hvor mange unge der afslutter deres behandlingsforløb som 

stoffrie, er de positive resultater relativt begrænsede. Ca. en fjerdedel af de unge formår at stoppe deres for-

23% 

53% 

24% Ingen ændring 

Reduceret forbrug 

Stoffrihed 
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brug i løbet af perioden. Udvides succeskriteriet til også at omfatte en reduktion i stofbruget, er udviklingen 

markant mere positiv. Mere end halvdelen af de unge har således reduceret deres forbrug i løbet af behand-

lingsperioden, mens blot en fjerdedel ikke har oplevet nogen positiv ændring. Registeret VBGS, som rummer 

nationale data for alle 18-25-årige i behandling, giver mulighed for en vis form for sammenligning med Stof-

rådgivningens resultater, men rummer desværre en stor gruppe i en 4. kategori ‘ikke færdigbehandlet’ (54 

%), hvilket slører billedet en smule. Ifølge VBGS har 24 % ophørt deres forbrug, 7 % har reduceret, 4 % har 

stabiliseret og 2 % har haft tilbagefald4. I denne sammenligning er det således en markant større gruppe, som 

formår at reducere deres forbrug blandt Stofrådgivningens unge. 

 I figur 2 nedenfor ser vi lidt nærmere på karakteren af denne reduktion, idet vi her anvender oplysninger 

om de unges stofbrug den seneste måned ved henholdsvis indskrivning og udskrivning.  

 

 
  N (indskrivning) = 116, N (udskrivning) = 46 

  Figur 2. Antal dage med et forbrug af stoffer, alle unge ved ind- og udskrivning, pct.. 

 

Figuren bekræfter det ovenstående billede af et generelt faldende stofbrug i løbet af behandlingsperioden, 

ligesom den viser, at en markant del af de unge opnår fuldstændig stoffrihed. Som det også fremgår af figu-

ren, har hovedparten af de unge ved indskrivning et relativt omfattende stofforbrug (2 ud af 3 dage den sene-

ste måned; den blå søjle længst til højre), hvilket yderligere understreger den positive udvikling. Figuren her 

baserer sig dog på et begrænset antal observationer (N=46 ved udskrivning), og skal derfor primært ses som 

supplement til figur 1 ovenfor.  

 

1.2 Økonomi og boligsituation 

Ideelt set kan et af målene med stofmisbrugsbehandling være at bevirke, at den unge ikke kun kommer ud af 

sit stofmisbrug og oplever en bedring af sine psykiske problemer, men ligeledes at der sker en positiv udvik-

ling i forhold til livssituationen som helhed, dvs. at hans/hendes deltagelse på arbejdsmarked og/eller i ud-

dannelsessystemet øges, og at boligsituationen er stabil, sådan at den unge i højere grad kan inkluderes i 

udviklende fællesskaber (Pedersen, 2010). Tabel 1 nedenfor viser de unges primære indtægtskilde. 

  

                                                      
4 Tallene gælder for alle mellem 18-25 år, som har været i stofmisbrugsbehandling siden 2007. For de resterende 9 % mangler oplys-

ningerne.  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

0 dage 1-10 dage 11-20 dage 21-30 dage 

indskrivning 

udskrivning 



Kvantitativ delevaluering af Stofrådgivningen___________________________________________________________ 

 

10 

 

Tabel 1. Indtægtskilde ved indskrivning og udskrivning, pct. af alle unge 

 Ved indskrivning Ved udskrivning 

Løn 16 % 19 % 

SU 10 % 10 % 

Offentlig forsørgelse 43 % 44 % 

Forsørget af familie, venner eller via anden indtægt 31 % 27 % 

N (indskrivning) = 128, N (udskrivning) = 140 

 

Overordnet er der for gruppen samlet set tale om marginale forskydninger fra indskrivning til udskrivning. 

Lidt færre unge har deres økonomiske grundlag ved familie og venner efter behandlingen, mens lidt flere 

unge er i job efter behandling. Denne begrænsede udvikling skal dels ses i lyset af, at de unge befinder sig 

midt i overgangen fra ungdomsliv til et mere selvstændigt voksenliv, hvilket vil sige, at de er i behandling i 

en tid, hvor der sker en række skift og omvæltninger i deres liv som helhed, både i relation til at flytte hjem-

me fra, færdiggøre evt. ungdomsuddannelse og evt. have det første møde med arbejdsmarkedet (som måske 

ender med offentlig forsørgelse) (Arnett, 2000; Furlong & Cartmel, 2007; MacDonald, 2011). Desuden skal 

den begrænsede udvikling imidlertid også ses i lyset af de vilkår, der gør sig gældende i det omgivende sam-

fund. Unge i Danmark er den gruppe, som på nuværende tidspunkt er hårdest ramt af arbejdsløshed 

(Danmarks Statistik, 2013; OECD, 2010; Vilhelmsen et al., 2014), og for unge, der har afbrudte uddannel-

sesforløb, begrænsede kompetencer og sociale og psykiske problemer med sig, vil det være et meget ambiti-

øst mål, at behandlingsforløbet medvirker til, at de kommer i arbejde. Sammenlignes med nationale tal fra 

SMDB5 er der dog en større andel af Stofrådgivningens unge, som befinder sig på arbejdsmarkedet eller in-

den for uddannelsessystemet, idet 15 % ved udskrivningstidspunktet har en lønindkomst (SR = 19 %), og 7 

% modtager SU (10 %) (n=7388). Der er dog for stor usikkerhed omkring denne del af udskrivningsdata, til 

at forskellen skal fremhæves konklusivt. 

 Ved siden af deres økonomiske situation er de unges boligsituation en af de ydre parametre, som behand-

lingen eventuelt kan rykke ved. Boligspørgsmålet kan være vigtige for særligt de unge, som ikke har stabile 

boligforhold og eksempelvis sofasurfer, eller for unge som reelt har behov for mere støtte i deres hverdag, 

end de aktuelt (dvs. på indskrivningstidspunktet) får. Figur 3 nedenfor viser de unges boligsituation ved hen-

holdsvis ind- og udskrivning.  

 

                                                      
5Gældende for alle mellem 18-25 år, som har været i stofmisbrugsbehandling siden 2007. 
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  * herunder 3 unge i fængsel ved udskrivning  

  N (indskrivning) = 125, N (udskrivning) = 140 

 Figur 3. Boligsituation for de unge, pct. for alle unge 

 

Af figuren fremgår det, at de unges boligsituation generelt set udvikler sig i en mere stabil retning i løbet af 

behandlingstiden. Særligt for de unge, som har behov for støtte, er ændringen markant (10 % bor i såkaldte 

halvvejshuse ved udskrivning mod 1 % ved indskrivning). Det giver selvsagt god mening, at halvvejshusene 

især anvendes efter et behandlingsforløb. 

De nationale tal viser dog noget større bevægelser, da 55 % ved indskrivning havde egen bolig (/boede til 

leje), mens 90 % var flyttet over i samme kategori ved udskrivningstidspunktet. Omvendt boede 35 % ved 

familie og venner til at starte med, og kun 7 % ved udskrivningen (SMDB, n = 4949) – og det skal nævnes, 

at der er tale om samme aldersgrupper i de to sammenhænge. 

 

1.3 Generelt velbefindende og forhold til omverdenen 

Som led i evalueringen blev en række spørgsmål om de unges velbefindende og forhold til deres omverden 

tilføjet til ind- og udskrivningsskemaerne for derved at indfange en eventuel udvikling på andre parametre 

end de ’hårde’ facts som stofsituation, boligsituation og indtægtskilde. På en skala fra 1-10, hvor 1 er ’utro-

ligt dårligt’ og 10 er ’virkelig godt’, skulle de unge således vurdere deres velbefindende og deres oplevelse af 

muligheden for at få hjælp, for at møde forståelse fra andre og for at indfri andres forventninger. Disse fire 

aspekter gennemgås hver for sig nedenfor. På alle fire områder ses en klar og markant positiv udvikling, 

hvilket ikke mindst skal ses i lyset af, at de unge ved indskrivningen placerer sig forholdsvist lavt på skalaen. 

 

Velbefindende 

De unge blev bedt om at svare på følgende spørgsmål: ”Hvis du ser tilbage på sidste måned, hvordan oplever 

du, at du har haft det?” Tabel 2 nedenfor viser, at mens næsten halvdelen af de unge (42 %) har det dårligt 

eller utroligt dårligt ved starten af behandlingsforløbet (mellem 1 og 4 på skalaen), ændrer denne andel sig til 

ved udskrivningstidspunktet at være faldet til 20 %. Ved udskrivning angiver halvdelen af de unge (51 %) 

således, at de har det godt eller utroligt godt (mellem 7 og 10 på skalaen). 
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Tabel 2. Generelt velbefindende, ind- og udskrivning, pct. af alle unge 

 
Ved indskrivning Ved udskrivning 

 
Procent Procent 

Utroligt dårligt eller dårligt (1-4) 42 % 20 % 

Jævnt (5+6) 35 % 29 % 

Godt eller utroligt godt (7-10) 23 % 51 % 

N (indskrivning) = 105, N (udskrivning) = 45  

 

Krav fra omverdenen 

For at belyse hvorvidt de unge oplever, at de kan håndtere de krav, de møder fra deres umiddelbare omver-

den, blev de bedt om at svare på følgende spørgsmål: ”I hvor høj grad oplever du, at du lever op til de for-

ventninger og krav, der stilles til dig?” Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, sker der igen en markant udvik-

ling fra ind- til udskrivning. Mens 46 % ved indskrivningen slet ikke eller i mindre grad oplever, at de kan 

leve op til de krav, der stilles, er fordelingen næsten omvendt ved udskrivningen, hvor kun 23 % befinder sig 

i denne kategori, mens 47 % i nogen eller meget høj grad vurderer, at de kan leve op til kravene og forvent-

ningerne. 

 

Tabel 3. Mestring af krav, ind- og udskrivning, pct. af alle unge 

N (indskrivning) = 105, N (udskrivning) = 34  

 

Tilgængelig hjælp  

Som mål for de unges oplevelse af at have ressourcer og netværk til rådighed, når der er brug for det, blev de 

bedt om at svare på følgende spørgsmål: ”I hvor høj grad oplever du, at du kan få hjælp, hvis du har brug for 

det?” Som tabel 4 nedenfor viser, er ændringen på denne parameter mindre markant end på de to ovenfor 

nævnte områder, hvilket ikke mindst hænger sammen med, at godt halvdelen af de unge allerede ved ind-

skrivning svarede bekræftende til at have mulighed for at få hjælp. Der kan dog stadig registreres en positiv 

bevægelse i løbet af behandlingsperioden. 

 

Tabel 4. Tilgængelig hjælp, ind- og udskrivning, pct. af alle unge 

 Ved indskrivning Ved udskrivning 

 Procent Procent 

Slet ikke eller i mindre grad (1-4) 19 % 15 % 

Midt i mellem (5-6) 28 % 22 % 

I nogen grad eller i meget høj grad 53 % 63 % 

N (indskrivning) = 105, N (udskrivning) = 46  

 

  

 Ved indskrivning Ved udskrivning 

 
Procent Procent 

Slet ikke eller i mindre grad (1-4) 46 % 23 % 

Midt imellem/hverken eller (5-6) 33 % 30 % 

I nogen grad eller i meget høj grad 21 % 47 % 
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Møde forståelse fra nære relationer 

Som det sidste aspekt af de unges forhold til deres omverden var ønsket at belyse, hvorvidt de unge følte sig 

mødt og forstået af personer i deres nære omgangskreds (familie og nære venner). De blev således bedt om at 

svare på følgende spørgsmål: ”I hvor høj grad oplever du, at de mennesker, der betyder noget for dig, forstår 

dig?” Tabel 5 nedenfor viser igen en særdeles markant, positiv udvikling i løbet af behandlingsperioden på 

denne parameter. Hvor kun ca. en tredjedel oplever at møde forståelse fra deres nære relationer på indskriv-

ningstidspunktet, er denne andel halveret ved udskrivningen. Samtidigt er andelen, som i nogen eller meget 

høj grad oplever forståelse fra deres omverden, fordoblet ved udskrivningen, idet 65 % her placerer sig selv i 

den positive ende af skalaen, hvor de i nogen eller i høj grad oplever at møde forståelse fra omverdenen.  

 

Tabel 5. Forståelse fra omverden, ind- og udskrivning, pct. af alle unge 

 Ved indskrivning Ved udskrivning 

 Procent Procent 

Slet ikke eller i mindre grad (1-4) 35 % 17 % 

Midt imellem (5-6) 29 % 18 % 

I nogen grad eller i meget høj grad 36 % 65 % 

N (indskrivning) = 106, N (udskrivning) = 46  

 

Samlet set kan der altså registreres markante, positive udviklinger på samtlige disse mere ’bløde’ parametre 

for de unge, der har afsluttet et behandlingsforløb i analyseperioden. Det er imidlertid værd at bemærke, at 

bortset fra, at de unge har en oplevelse af at kunne få hjælp om nødvendigt, bærer deres relation til omverde-

nen præg af skepsis, en oplevelse af ikke at kunne leve op til andres forventninger og en oplevelse af ikke at 

møde forståelse fra ens nære relationer. Udover at dette sandsynligvis også handler om mangel på støtte fra 

eller konflikter med forældre, skal det til dels ses i sammenhæng med de unges lave grad af tilknytning til 

uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, idet deres mangel på ‘succesoplevelser’ her (enten at måtte droppe 

ud eller blive ekskluderet fra skolen, ikke kunne få job, læreplads etc.) må forventes at bidrage til oplevelsen 

af ikke at kunne leve op til de aldersbetingede normer (Caspi et al., 1990), som de mødes med, uanset om de 

oplever deres position udenfor eller på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet som selvvalgt eller på-

tvungen.  

 

1.4 Psykisk helbred og diagnoser 

Såvel national som international forskning har påvist, at unge med psykiske problemer og lidelser er overre-

præsenteret blandt unge med stofmisbrugsproblemer (Deas, 2006; Pedersen & Frederiksen, 2012; Simkin, 

2002; Williams & Chang, 2000). Dette gør sig også gældende blandt de unge, som er indskrevet i Stofråd-

givningen, idet næsten halvdelen af de unge her har en psykiatrisk diagnose (69 ud af 139). Disse diagnoser 

er for hovedpartens vedkommende (41 unge) stillet af Stofrådgivningens psykiatere, mens de resterende har 

fået denne diagnose ved en anden psykiater og kan både være stillet forinden, under eller i slutningen af be-

handlingsforløbet. Nedenfor ses fordelingen på et antal forskellige diagnoser (NB: samme individ kan have 

op til flere diagnoser og dermed optræde flere gange i tallene): 

 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser: 53 unge 

 Fobi, angst: 15 unge 
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 Affektive lidelser: 13 unge 

 Stofrelateret: 11 unge 

 Udviklingsforstyrret: 8 unge 

 Skizofreni: 6 unge 

 Øvrige diagnoser 6 unge  

 

I tabel 6 nedenfor ses komorbiditeten af diagnoser, dvs. hvor mange diagnoser de unge har. Som det fremgår, 

får størstedelen af de unge, der diagnosticeres, én diagnose. Det drejer sig i hovedparten af tilfældene om 

adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, herunder ADHD. Det er dog også værd at bemærke den relativt 

store gruppe (11 %), der får tre eller flere diagnoser, og dermed udgør en ganske kompleks gruppe.  

 

Tabel 6. Komorbiditet, pct. af alle unge 

0 diagnoser 53 % 

1 diagnose 27 % 

2 diagnoser 9 % 

3-4 diagnoser 11 % 

N = 139 angivet i udskrivningsskemaet 

 

Andelen af unge med en psykiatrisk diagnose, som indskrives i Stofrådgivningen, er umiddelbart på linje 

med andre institutioners indtag lige som hyppigheden af dobbeltdiagnoser, som forefindes i ungegruppen. I 

et kommunalt ungecenter, som modtog unge til blandt andet stofmisbrugsbehandling, blev et projekt gen-

nemført, hvor alle unge, som henvendte sig, fik en samtale med en psykolog og en psykiater. Her fandt man, 

at 60 % af de unge havde en dobbeltdiagnose og et psykiatrisk behandlingsbehov (Vadgaard, 2008). Desuden 

fandt en amerikansk undersøgelse, at 76 % af unge med et misbrug af rusmidler havde oplevet traumatiske 

hændelser (Deas, 2006). Inden for voksenområdet har omkring halvdelen af dem, som har været indskrevet i 

stofmisbrugsbehandling, haft en direkte kontakt med psykiatrien (Pedersen, 2014). Det skal dog blot ses som 

en vejledende perspektivering og ikke som direkte sammenligneligt med de unge i Stofrådgivningen, da vok-

sengruppen har haft længere tid til at opnå kontakten. På den anden side vil de unge kun til dels være en del 

af dette tal, da diagnosen er stillet ved behandlingscenteret og ikke på hospitalet, og derved ikke indgår i det 

centrale psykiatriske forskningsregister. 

 I tillæg til de psykiatriske diagnoser oplever en stor del af de unge generelle psykiske problemer, mere 

præcist depressive tanker, angst, koncentrationsproblemer, voldelig adfærd og selvmordstanker. De unge har 

ved indskrivningssamtalen angivet, hvilke forskellige psykiske problemer de har oplevet den seneste måned, 

og hvor mange dage de har oplevet disse. Søljediagrammet nedenfor viser udviklingen i oplevede psykiske 

problemer fra indskrivnings- til udskrivningstidspunktet. Det skal bemærkes, at der er anvendt forskellige 

’tærskelværdier’ for de forskellige psykiske problemer6. Igen er der tale om en sammenligning på gruppeni-

veau, ikke individniveau.  

 

                                                      
6 Tærskelværdierne er defineret som følger: Koncentrationsproblemer: 10 eller flere dage den seneste måned; angst, depression og 

aggression: 5 eller flere dage den seneste måned; selvmordstanker: 1 dag eller flere den seneste måned.  
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   N (indskrivning) = 107, N (udskrivning) = 46 

  Figur 4. Oplevede psykiske problemer de sidste 30 dage, ind- og udskrivning, pct. af alle unge  

 

Som det fremgår af figuren, er koncentrationsproblemer og depressive tanker de mest udbredte problemer 

blandt de unge, da det gør sig gældende for over halvdelen af de unge ved indskrivningstidspunktet. Selv-

mordstanker er heldigvis det mindst udbredte psykiske problem, om end det stadig gælder, at 18 % af de 

unge ved indskrivning har haft selvmordstanker i løbet af den seneste måned. Det fremgår også, at der er sket 

en positiv udvikling på samtlige parametre i løbet af behandlingsperioden, selvom omfanget af denne udvik-

ling varierer på tværs af de forskellige typer af problemer. Det gælder således særligt i forhold til angst (som 

halveres) og depressive tanker (fra 55 % til 37 %), mens det mindste fald kan registreres i forhold til koncen-

trationsproblemer. 

 Oplevelsen af psykiske problemer kan til dels sammenlignes med data fra UngMap, som dog har de be-

grænsninger, at det kun gælder op til 18 år og ikke kan opdeles i antal dage. Men hvis der blot fokuseres på, 

om de unge har oplevet de forskellige problemer eller ej (uanset antal dage), viser der sig ikke de store for-

skelle mellem Stofrådgivningens unge og den resterende UngMap-gruppe. 71 % af hele UngMap-gruppen 

har haft koncentrationsproblemer, hvilket gælder for 76 % af de unge i Stofrådgivningen. 32 % af de unge i 

UngMap har oplevet angst, mens dette gælder for 44 % af de unge i Stofrådgivningen. 44 % af UngMap-

populationen har haft problemer med manglende kontrol af voldelig adfærd, mens 42 % af Stofrådgivningens 

unge har haft det tilsvarende problem. Afslutningsvist har 14 % af UngMap-gruppen haft selvmordstanker 

sammenlignet med de 18 % i Stofrådgivningen. 

 De unges psykiske problemer og diagnoser giver forskellige udfordringer til behandlingen. Dette er til 

dels beskrevet i den kvalitative delrapport, hvor såvel de unge som deres forældre fortæller om, hvordan de 

psykiatriske diagnoser både kan være frustrerende og give en følelse af lettelse (Ravn, 2012, s. 29-30). Men 

diagnoserne spiller også ind på resultatet af de unges behandlingsforløb. Dette kan belyses ved at sammen-
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holde de forskellige psykiatriske diagnoser med de unges udskrivningsårsag (tabel 7). Som det fremgår af 

tabellen, er der nogle klare forskelle mellem disse grupper i forhold til diagnoserne.  

 

Tabel 7. Komorbiditet  

 

Udeblevet Udskrevet til 

andre instanser 

Udskrevet efter 

eget ønske 

Færdig-

behandlet 

Total 

0 diagnoser 43 % 15 % 30 % 12 % 100 % 

1 diagnose 16 % 22 % 38 % 24 % 100 % 

2 eller flere diagnoser 7 % 50 % 25 % 18 % 100 % 

N = 139 

 

Tabellen viser, hvorledes de unge fordeler sig mht. udskrivningsårsag, alt efter om de har psykiatriske diag-

noser eller ej. Statistisk set er der ikke tale om signifikante forskelle, og resultaterne skal dermed læses som 

tendenser. Det tyder på, at unge med én diagnose har en højere sandsynlighed end andre for at blive udskre-

vet som færdigbehandlede (24 %).7 Mest markant er dog, at blandt unge uden diagnoser afsluttes hele 43 % 

af behandlingsforløbene med, at den unge udebliver (denne forskel er signifikant). 

 Når vi ser på, hvad litteraturen på feltet siger, er der ikke entydige svar på sammenhængen mellem psy-

kiske problemer og behandlingsresultat. Nogle studier har vist, at visse psykiske problemer eller lidelser kan 

fungere som en form for beskyttelsesfaktor i forhold til frafald fra behandlingen, hvor eksempelvis ‘interna-

lizing’ diagnoser (fx angst og depression) har vist at øge sandsynligheden for at gennemføre et behandlings-

forløb (Agosti et al., 1991; Fiedman & Glickman, 1987). Andre studier konkluderer dog omvendt, at depres-

sion øger sandsynligheden for et dårligere behandlingsudbytte (O'Neil et al., 2011; Subramaniam et al., 

2007). Desuden konkluderer studier forskelligt vedrørende stofmisbrug blandt unge med ADHD, hvor der er 

enighed om, at det er en komorbiditet, som forkorter behandlingstiden, mens uenigheden opstår, når det drøf-

tes, hvorvidt behandlingens resultat påvirkes eller ej for denne gruppe (Grella et al., 2001; Levin et al., 2004; 

Shane et al., 2003; Wise et al., 2001). De fleste af disse studier viser dog en betragtelig øget risiko for, at de 

unge med en ADHD-diagnose udskrives uden succes. 

 Dette kan delvist genfindes for de unge indskrevet i Stofrådgivningen. Ved en analyse af udskrivningsår-

sager på hver enkelt diagnose, er der to diagnoser, som adskiller sig fra de andre, nemlig de affektive lidelser 

(fx depression og mani; 13 unge) over for adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser (fx ADHD; 52 unge)8. 

De unge med affektive lidelser udskrives i signifikant højere grad end de andre unge til andre instanser, 

(Pr=0,007, chi2-test), mens unge med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser udskrives i signifikant lavere 

grad, fordi de er udeblevet (Pr=0,016, chi2-test), hvor de især i markant lavere grad udebliver fra behandlin-

gen (14 % af denne gruppe er udskrevet som ”udeblevet”, mens det er 37 % i den øvrige gruppe af unge). I 

denne sammenhæng er der således ikke et bedre resultat for ”internalizing” diagnoser set i forhold ‘externali-

zing’ diagnoser, og derudover fastholdes unge med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser i højere grad i 

behandlingen eller udskrives til andre instanser. 

                                                      
7 Ikke signifikant, målt ved en multinomial regressionsanalyse. 
8 Unge med øvrige diagnoser adskiller sig ikke signifikant fra gruppen af unge uden diagnoser og inddrages derfor ikke i denne ana-

lyse. 
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 Det forhold, at unge med en diagnose i mindre grad udskrives på grund af udeblivelse, må anses for at 

være et udtryk for, at de har bedre odds for behandlingens udfald end de unge, som ikke har. Dette indtryk 

styrkes, når der ses på sammenhængen mellem diagnose og status for stofbrug ved udskrivning. Figur 5 ne-

denfor viser således en markant forskel mellem unge, som ikke har en diagnose, og unge, som har (en eller 

flere) diagnoser, og deres succes i forhold til at reducere deres stofbrug. Mens der ikke er signifikant forskel 

på, hvor mange unge der har opnået stoffrihed, har markant flere unge med en eller flere diagnoser opnået en 

reduktion af forbruget (pr=0,006, chi2-test). Tilsvarende har de unge uden diagnose en øget sandsynlighed 

for, at der ikke sker nogen ændring i deres forbrug (pr=0,002, chi2-test).  

 

 

  Figur 5. Status for stofbrug ved udskrivning fordelt på diagnose eller ej, pct. 

 

Som vi vil vende tilbage til i diskussionen, er der altså indikationer på, at de unge uden diagnoser udgør en 

særlig gruppe, som både oplever en mindre progression hvad angår deres stofbrug, ligesom de i højere grad 

udskrives uden at være færdigbehandlede. 

 

Analyse del 2: Behandlingstid 

Mens vi hidtil har set på de unges udvikling på en række væsentlige parametre – økonomi, bolig, relation til 

omverdenen og psykisk helbred – fra ind- til udskrivning, dvs. i behandlingsperioden, er et uudforsket områ-

de selve varigheden af denne periode. I dette afsnit ser vi således nærmere på selve behandlingstiden, som er 

særdeles varierende, med henblik på at undersøge, hvad der kendetegner henholdsvis de korte og de lange 

forløb. Desuden ses der på, hvordan behandlingstiden hænger sammen med behandlingsoutputtet, dvs. hvor-

vidt den unge udskrives som færdigbehandlet eller ej. 

 Der er stor variation i, hvor lang tid de unge er indskrevet i Stofrådgivningen – det korteste forløb i data-

indsamlingsperioden er på 22 dage, mens det længste afsluttede forløb er på 1487 dage. Disse to værdier er 

yderpunkter og repræsenterer begge meget atypiske behandlingsforløb. Når det er sagt, er det dog stadig 

værd at bemærke, at 10 % har været indskrevet i 92 dage eller derunder, mens andre 10 % haft et forløb på 

mere end 734 dage. Blandt de 10 % med de korteste forløb (N=12) er 50 % blevet udskrevet til en anden 

instans eller efter eget ønske, og 50 % udskrevet som ‘udeblevet’ (og dermed ingen i kategorien ‘færdigbe-

handlede’), mens det blandt de 10 % med de længste forløb gælder, at der er en hel ligelig fordeling mellem 

de fire udskrivningsårsager (23 % færdigbehandlet, 23 % udeblevet, 23 % udskrevet til andre instanser og 31 

% afsluttet efter eget ønske). 
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 I nedenstående graf er det muligt at betragte densiteten, dvs. hvorledes de unge fordeler sig i forhold til 

antal af behandlingsdage. Grafen viser, at en stor andel af de unge har en behandlingstid på under 1 år, men 

samtidig ses det, at andelen med en behandlingsperiode på over 1 år også er ganske stor, selvom denne grup-

pe spreder sig mere ud.  

 

 

    Figur 6. Behandlingstid, alle unge antal dage 

 

I den følgende analyse deles de unge op (hvor der er oplysninger om deres behandlingslængde) i fire lige 

store grupper med stigende behandlingstid (såkaldte kvartiler), som fremgår af tabel 8 nedenfor.  

 

Tabel 8. Kvartiler for behandlingstid, alle unge 

 
Antal dage i behandling 

1 kvartil (består af 33 unge) 22-146 dage 

2. kvartil (32 unge) 147-290 dage 

3. kvartil (32 unge) 294-552 dage 

4. kvartil (33 unge) 559-1487 dage 

 

Kvartilernes længde svarer nogenlunde til, at gruppe 1 har været indskrevet i 1-5 måneder, gruppe 2 indskre-

vet i 6-10 måneder, gruppe 3 i 11-18 måneder, mens gruppe 4 har været indskrevet i 1½-4 år. Det vil med 

andre ord også sige, at halvdelen af de unge har et behandlingsforløb på under et år (op til 290 dage), mens 

en fjerdedel er i behandling i halvandet år eller længere. 

 I den videre analyse af behandlingslængderne ser vi på, hvorvidt de unge får forskelligt udbytte af be-

handlingen, alt efter forløbets længde. Tabel 9 nedenfor viser de fire kvartiler fordelt på udskrivningsårsagen.  
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Tabel 9. Udskrivningsårsag fordelt på kvartiler for behandlingslængde 

 

Færdigbehandlet Udskrevet til 

andre instanser
9
 

Afsluttet efter 

eget ønske 

Udeblevet Total 

1. kvartil 9 % 21 % 24 % 46 % 100 % 

2. kvartil 16 % 26 % 36 % 23 % 100 % 

3. kvartal 22 % 22 % 28 % 28 % 100 % 

4. kvartil 24 % 30 % 24 % 21 % 100 % 

Total 18 % 25 % 28 % 30 % 100 % 

N = 130 

 

At dømme ud fra tabellen tyder det på, at andelen af færdigbehandlede stiger, jo længere behandlingstiden er, 

og at der dermed er en positiv sammenhæng mellem behandlingstid og succesfuldt resultat af behandlingen. 

Det er imidlertid vigtigt at have for øje, at disse forskelle kun i enkelte tilfælde er statistisk signifikante10, og 

at indsigterne fra tabellen derfor skal ses som tendenser og ikke som håndfaste resultater. 

 Det fremgår desuden af tabellen, at mens det blandt 1. kvartil er 46 %, som udskrives, fordi de er udeble-

vet, er den tilsvarende andel ‘blot’ mellem 21 % og 28 % blandt de øvrige grupper, dvs. flere i gruppen med 

kortest behandlingstid udskrives på grund af udeblivelser. Det er dog kun forskellen mellem 1. kvartil – med 

den mest markante andel af udeblevne unge – og 4. kvartil, som er signifikant (OR=0,32 og P>|z|=0,04), 

mens forskellene de øvrige kvartiler imellem ikke er signifikante. Baggrunden for denne styrkeforskel – altså 

at det kun er 1. kvartil, der skiller sig signifikant ud – mellem de færdigbehandlede og udeblevne kan mulig-

vis findes i, at tiden er mere afgørende i forhold til manglende succes end succes. Den første tid, hvor de 

unge starter i behandling, er ekstra sårbar, og de unge, der er svære at fastholde, falder oftest ud i denne peri-

ode eller møder måske kun op til behandlingen 1-2 gange, hvorefter de udebliver. Internationale studier har 

således vist, at tidlig udeblivelse fra behandling er en af de store udfordringer i den socialterapeutiske stof-

misbrugsbehandling (Stark & Campbell, 1988). Hvis vi sammenligner med nationale tal, viser SMDB, at 

31,5 % er udskrevet fra behandlingen, fordi de er udeblevet, og dermed er Stofrådgivningens andel af unge, 

som udebliver, på niveau med de nationale tal11. 

 En anden måde at undersøge udviklingen for de unge i korte og lange behandlingsforløb er at se på, 

hvordan deres forbrug af rusmidler udvikler sig. I tabellen nedenfor ses således den unges ‘stofstatus’, dvs. 

hvorvidt den unge er stoppet med sit forbrug, har øget, reduceret eller bibeholdt samme niveau som ved ind-

skrivningen, fordelt på de fire kvartiler.  

  

                                                      
9 Denne kategori er konstrueret ved at lægge kategorierne ‘Udskrevet til anden institution’, ‘Udskrevet til hospital’, ‘Udskrevet til 

fængsel’ og ‘Andet’ sammen. 
10 En logistisk regression viser således, at forskellen på de lange behandlingstider set i forhold til de korte ikke er signifikant 

(P>|z|=0,111).  
11 For alle mellem 18-25 år, som har været i stofmisbrugsbehandling siden 2007. 
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Tabel 10. Status for stofbrug ved udskrivning fordelt på kvartiler for behandlingstid, pct., alle unge 

Status for stofforbrug 

 
Ingen ændring Reduceret forbrug Stoffrihed 

Kvartilgrupperne 
  

1 46 % 33 % 21 % 

2 16 % 56 % 28 % 

3 13 % 58 % 29 % 

4 12 % 64 % 24 % 

Total 22 % 53 % 26 % 

N (udskrivning) = 130  

NB: En enkelt ung har øget sit stofforbrug i løbet af behandlingen, hvilket er inkluderet i ‘ingen ændring’. 

 

Generelt er der tale om en nogenlunde jævn fordeling på tværs af kvartilerne, og særligt i forhold til de unge, 

som har opnået stoffrihed, er der ikke forskel på, om de har været i et kort eller langt behandlingsforløb. Ta-

bellen viser, at de unge, som har de længste forløb (4. kvartil), har den største sandsynlighed for at opnå en 

reduktion i deres stofbrug, mens 1. kvartilgruppen har den laveste sandsynlighed for dette (64 % i 4. kvartil 

sammenlignet med 33 % i 1. kvartil)12. Desuden ses det, at de unge, der har samme stofforbrug, som da de 

startede i Stofrådgivningen (‘ingen ændring’) især er repræsenteret i 1. kvartilgruppen med 46 % (pr=0,002), 

dvs. med et kort behandlingsforløb bag sig. Måske ikke så overraskende udskrives de unge i denne gruppe 

som ‘udeblevet’ (gældende for to tredjedele af denne gruppe af unge) eller udskrevet til andre instanser 

(gældende for en tredjedel). 

 Efter denne generelle analyse af behandlingstider vil vi se nærmere på, hvordan disse hænger sammen 

med andre faktorer. Her viser analyserne, at der er markante kønsforskelle, som vi vil belyse nedenfor, samt 

væsentlige forskelle mellem forskellige diagnoser, som vi vil se nærmere på efterfølgende.  

 

2.1 Køn og behandlingstid 

Det er velkendt i såvel den nationale som internationale litteratur, at køn har stor betydning, når der er tale 

om stofmisbrug, belastningsgrader og andele, som opsøger hjælp (Pedersen & Frederiksen, 2012). Både i 

forhold til rekreativt stofbrug og misbrug defineret som behandlingssøgende fylder drenge/mænd væsentlig 

mere i statistikkerne end piger/kvinder (Measham et al., 1994; Pedersen & Frederiksen, 2012; Ravn, 2010; 

Sundhedsstyrelsen, 2013). Denne kønsfordeling så vi også afspejlet blandt Stofrådgivningens unge (se s. 9 i 

denne rapport). I hovedtræk vedrører disse forskelle mellem køn dog faktorer forud for behandlingen, og 

ikke hvad der sker under behandlingsforløbet. I tabel 11 nedenfor ses nærmere på, hvordan behandlingstiden, 

opdelt på kvartiler, varierer med køn.  

  

                                                      
12 Det er imidlertid kun forskellen mellem 1. og 4. kvartil, der er signifikant med en pr=0,015 målt ved hjælp af multinomial logistisk 

regression, dvs. der er ikke signifikante forskelle mellem 1. kvartil og 2. kvartil eller 1. kvartil og 3. kvartil. 
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Tabel 11. Behandlingstid i kvartiler fordelt på køn, alle unge, pct. 

 
1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil Total 

Piger 14 % 32 % 32 % 22 % 100 % 

Drenge 30 % 22 % 22 % 27 % 100 % 

Total 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

N (piger) = 37, N (drenge) = 93 

 

Det gælder igen, at forskellene i denne tabel ikke er statistisk signifikante, og at indsigterne fra tabellen der-

for skal ses som tendenser og ikke som håndfaste resultater. 

 Når det kommer til indskrivningstid, viser opdelingen på kvartilerne, at drengene primært befinder sig i 

yderpunkterne: De udgør en større andel af dem, som udskrives inden for 1. kvartil, dvs. med den korteste 

behandlingstid, og desuden finder vi godt en fjerdedel af drengene i 4. kvartil. I modsætning til dette placerer 

pigerne sig i højere grad i 2. og 3. kvartil. 

 En separat analyse af udskrivningsårsag fordelt på køn viser meget begrænsede og ikke nogen signifi-

kante13 forskelle på, hvorledes drenge og piger udskrives fra Stofrådgivningen. I sig selv er der altså ikke 

nogen entydig sammenhæng her. Men når vi videre kobler dette med behandlingstid, bliver billedet mere 

tydeligt. Der viser sig således interessante forskelle på drenge og piger, især hvad angår gruppen, som ude-

bliver. Mens pigerne udskrives ganske jævnt fordelt på de forskellige udskrivningsårsager, uanset om de er i 

korte eller lange forløb, viser det sig, at de drenge, der udskrives som ‘udeblevet’, især udskrives i 1. kvartil, 

dvs. hurtigere end pigerne. Endvidere udskrives drengene i de lange forløb (4. kvartil) i markant lavere grad 

på grund af udeblivelser. 

 For at anskueliggøre sammenhængen mellem tid i behandling og resultatet af behandlingen lidt mere ser 

vi i det nedenstående på den gennemsnitlige behandlingstid (her målt vha. middelværdien) for henholdsvis 

drenge og piger fordelt på udskrivningsårsager. Figur 7 viser, at dette gennemsnit for pigerne (de røde søjler) 

ikke varierer i særlig vid udstrækning uanset udskrivningsårsag. Pigerne er indskrevet i nogenlunde samme 

tid, uanset om de udskrives som færdigbehandlede, til andre instanser, efter eget ønske eller uden succes. Når 

vi derimod ser på drengene, er der en noget større variation i den gennemsnitlige behandlingstid. Gruppen af 

færdigbehandlede drenge har således markant længere behandlingstider både set i forhold til drengene i de 

andre grupper (de andre blå søjler), og set i forhold til pigerne i samme gruppe, dvs. de færdigbehandlede 

piger. Samtidig har gruppen af drenge, som bliver udskrevet som ‘udeblevet’, de korteste behandlingsforløb i 

det hele taget med en middelværdi på 269 dage. 

                                                      
13 Testet med chi2-test, lavet ved hjælp af dummy-variable for udskrivningsårsagerne med separate tests for hver enkelt variabel. 
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  N (udskrivning) = 130 

  Figur 7. Udskrivningsårsager fordelt på køn og dage i behandling (middelværdi), alle unge 

 

Opsummerende kan det siges, at vi med denne analyse får en ‘forklaring’ på, hvad der 

gemmer sig bag drengenes position som dem med både kortest og længst behandlingstid. 

Dels viser det sig, at de drenge, der ikke udskrives af andre årsager, men faktisk færdigbe-

handles, har de længste behandlingstider blandt alle grupper (middelværdi 525). Og dels 

bliver det tydeligt, hvorledes drengene hurtigere end pigerne udskrives som udeblevet, idet 

middelværdien for denne subgruppes (N=28) antal dage i behandling er 269 dage. 

 

2.2 Behandlingstid og psykiatrisk diagnose 

En anden faktor, som spiller væsentligt ind på behandlingstiden, er psykiatriske diagnoser. Unge med psykia-

triske diagnoser har i gennemsnit længere behandlingsforløb end unge uden en diagnose. En chi
2
-test viser 

således, at det er signifikant forskelligt, hvor længe de unge er indskrevet, alt efter om de har fået en psykia-

trisk diagnose eller ej (Pr=0,001). En odds-ratio-analyse viser desuden, at en diagnose øger sandsynligheden 

for at have lang behandlingstid. Mere præcist viser denne analyse, at unge med mindst én diagnose har 3,4 

gange større sandsynlighed for at placere sig i 3. kvartil sammenlignet med 1. kvartil, og hele 7 gange større 

sandsynlighed for at placere sig i 4. kvartil14. 

 Når vi nuancerer dette til at se på antallet af diagnoser, som de unge har fået, frem for blot at se på hvor-

vidt de unge har en diagnose eller ej, modificeres sammenhængen lidt.  

                                                      
14 Her er konfidensintervallet dog så bredt, at resultatet ikke er sikkert. 
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   Figur 8. Unge fordelt på antal diagnoser og dage i behandling (middelværdi) 

 

Figur 8 illustrerer den gennemsnitlige behandlingstid i forhold til, hvor mange diagnoser de unge har fået 

stillet. Behandlingstiden varierer således, alt efter hvor mange diagnoser den enkelte unge har, men der er 

ikke blot tale om en lineær sammenhæng. Behandlingstiden topper således i gruppen af unge med to diagno-

ser, og falder interessant nok derefter for unge med tre eller flere psykiatriske diagnoser. Unge, som har fået 

stillet to diagnoser, er gennemsnitligt i behandling i 577 dage ved Stofrådgivningen. 

 Disse fund rejser nogle interessante spørgsmål omkring, hvilke målgrupper der kan rummes i den type 

behandlingstilbud, som Stofrådgivningen yder. På den ene side kan man sige, at gruppen med en til to psyki-

atriske diagnoser rummes meget fint i behandlingen, jf. de tidligere konklusioner i forhold til hvilke unge der 

havde størst sandsynlighed for at blive færdigbehandlede. Omvendt har de unge med to diagnoser særdeles 

lange gennemsnitlige behandlingstider. Når vi ser på litteraturen på feltet, er der som tidligere nævnt tale om 

et område, hvor studierne viser flertydige resultater, særligt for ungegruppen. Flere studier viser eksempelvis, 

at der generelt ved komorbiditet (sameksistens af stofmisbrug og en/flere psykiske diagnoser) ofte er et dår-

ligere behandlingsresultat, hvilket nogle gange kombineres med, at behandlingen forlades hurtigere (Deas, 

2006; Simkin, 2002; Williams & Chang, 2000). Omvendt har et dansk studie for nyligt vist, at de unge, som 

havde to til tre symptomer på forskellige psykiske problemer (målt ved ASI-instrumentet ”Addiction Severi-

ty Index”), faktisk havde en mindre tilbagefaldsprocent end unge med færre problemer, og generelt var grup-

pen den med den mindste tilbagefaldsprocent (Pedersen & Frederiksen, 2012). 

 Opsummerende kan det siges om behandlingstiderne, at der i flere tilfælde er forskellige karakteristika 

forbundet med længden af de unges behandlingsforløb. For det første så vi, at behandlingstiderne ikke har 

nogen betydning for decideret stoffrihed, men at der er en stigende sammenhæng mellem behandlingstid, og 

hvorvidt der sker en reduktion i de unges stofforbrug. For det andet så vi, at der især for drengene er forskel 

på, hvorvidt de er i behandling kort eller lang tid sammenholdt med deres udskrivningsstatus. For pigernes 

vedkommende er der ikke den store forskel på udskrivningsårsag og behandlingstid. Endelig så vi en klar 

sammenhæng mellem behandlingstid og psykiatriske diagnoser med en stigende tendens, således at unge 

med en eller to diagnoser er i behandling i længere tid end unge uden en psykiatrisk diagnose. For unge med 

tre eller flere diagnoser er behandlingstiden igen faldende. 
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Analyse del 3: Hvordan går det de unge tre måneder efter udskrivning? 

23 unge har gennemført en opfølgningssamtale efter behandlingens afslutning. Det varierer imidlertid betrag-

teligt, hvornår denne opfølgning er gennemført (2½-14½ måneder efter udskrivning, median 5,6 måned). I 

dette afsnit beskrives kort situationen ved opfølgningssamtalen for disse 23 unge. Pga. det spinkle datagrund-

lag er der tale om en begrænset analyse. 

 De unges økonomiske grundlag er ved opfølgningen for en tredjedels vedkommende lønindkomst, for en 

anden tredjedels kontanthjælp, mens den sidste tredjedel fordeler sig på arbejdsløshedsdagpenge (13 %), SU 

(9 %), revalideringsydelse (4 %) og forsørgelse af familien (9 %). Hvad angår boligsituation, er der tale om 

en næsten ligelig fordeling mellem dem, der ‘bor i selvstændig bolig’, ‘bor til leje’ og ‘bor hos fami-

lie/venner’.  

 Lidt under halvdelen har fastholdt eller opnået stoffrihed siden udskrivningen fra Stofrådgivningen, mens 

en tredjedel har reduceret forbruget yderligere siden udskrivningen. Kun 17 % har ikke oplevet nogen æn-

dring, og 4 % (svarende til en enkelt ung) har haft tilbagefald. Den halvdel af de unge, som har fastholdt 

stoffrihed eller er ophørt siden udskrivningen, kan sammenlignes med en gruppe af unge, som måned for 

måned har været stoffri, og resultatet stemmer meget godt overens med litteraturen på området, som viser, at 

47 % af unge udskrevet fra misbrugsbehandlingen har efter 6 måneder ikke haft noget forbrug af stoffer 

(Pedersen & Frederiksen, 2012). Dette kan sammenholdes med, at det er 48 % af de unge, som har haft 0 

dages problemer med stoffer indenfor den sidste måned, mens 17 % har haft 21-30 dages problemer med 

stoffer og dermed et næsten dagligt forbrug. 

 Det ser ud til, at den positive udvikling, hvad angår de unges velbefindende, fortsætter efter udskrivnin-

gen, idet 59 % af de unge angiver at have det godt eller utroligt godt (7 eller derover på en skala fra 1-10). 

De oplever stadigvæk, at de møder forståelse fra deres omverden, og at de selv kan leve op til de forventnin-

ger og krav, som deres omgivelser stiller (57 % svarer ‘i nogen grad’ eller ‘meget høj grad’). Og, måske vig-

tigst, oplever to ud af tre, at de kan få hjælp, når de har brug for det. Afslutningsvist er de unge blevet spurgt 

til psykiske problemer, og her bliver det tydeligt, at dette er en mere vedvarende problemstilling, som stadig 

fylder for en del. Således har 26 % haft depressive tanker mere end 5 dage i løbet af den seneste måned, 17 

% har oplevet angst (mere end 5 dage), mens 52 % har haft koncentrationsproblemer i mere end 10 dage. 

Dette er således et område, hvor de unge bliver ved med at have brug for en eller anden form for indsats. 

 

Konklusion og opmærksomhedspunkter 

Den kvantitative delundersøgelse har ud fra det datamateriale, som Stofrådgivningen selv har indsamlet, vist 

en række relevante konklusioner, som her kort opridses. 

 For det første kan det konstateres, at den målgruppe, som Stofrådgivningen arbejder med, er ganske sår-

bar, både mht. økonomi og boligsituation, psykiske problemer som angst og koncentrationsproblemer, psyki-

atriske diagnoser og stofproblemer, men også i forhold til manglende selvværd og generelt velbefindende. 

Det er med andre ord både en svær målgruppe og en gruppe, der har det svært. Dette kan også være medvir-

kende til de i nogle tilfælde særdeles lange behandlingstider, som registreres i undersøgelsen. Målgruppens 

samlede situation betyder således, at behandlingens fokus nødvendigvis bliver langt bredere end det snævert 

stofrelaterede og eventuelle diagnostiske arbejde. En lige så væsentlig del af behandlingen kommer til at 
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handle om at arbejde med de unges selvværd og velbefindende, da dette på sigt kan siges at være en af 

grundpillerne for et succesfuldt resultat af stofbehandlingen. Det er derfor også særdeles positivt, at mens der 

ikke er signifikant målbare udviklinger i forhold til bolig og økonomisk situation (indtægtskilde), kan der 

konstateres en meget betragtelig, positiv udvikling på disse ‘bløde’ parametre fra indskrivning til udskriv-

ning. Man kan antage, at disse på sigt kan bane vejen for positive fremskridt på andre parametre. 

 For det andet har undersøgelsen vist, at diagnoser fylder meget blandt Stofrådgivningens målgruppe. 

Næsten halvdelen af de unge indskrevet i behandling i analyseperioden har eller får en diagnose, langt over-

vejende en adfærds- eller følelsesmæssig forstyrrelse, herunder ADHD. De fleste af de unge, der diagnostice-

res, får en enkelt diagnose, men en betydelig minoritet på 11 % får tre eller flere diagnoser og udgør således 

en særlig kompleks målgruppe. Diagnoserne spiller desuden væsentligt ind på resultatet af behandlingen. 

Således er der flere indikationer på, at unge uden diagnose i højere grad end unge med diagnoser udskrives 

uden at være færdigbehandlede. Dette vender vi tilbage til under ‘Opmærksomhedspunkter’ nedenfor. End-

videre viser det sig, at unge med to eller flere diagnoser i højere grad end andre udskrives til andre tilbud. Og 

endelig viser det sig, at behandlingsresultaterne er bedre for unge med visse diagnoser frem for andre, nemlig 

adfærdsforstyrrelser og affektive lidelser. 

 Endelig har undersøgelsen sat særligt fokus på behandlingstider. Det viser sig, at der er store udsving i de 

unges behandlingstider, og det viser sig ligeledes, at der er systematiske forskelle mellem grupperne med 

henholdsvis lange og korte behandlingstider. 

 Den kvalitative delundersøgelse viste, at Stofrådgivningens interessenter, dvs. de kommunale samar-

bejdspartnere og visitatorer, langt hen ad vejen betragter Stofrådgivningens tilbud som et ganske specialise-

ret tilbud til unge med særlige problemer, dvs. at det overvejende er unge med andre udfordringer end deres 

stofbrug, som visiteres til behandling i Stofrådgivningen. Umiddelbart viser tallene, at de unge ikke er væ-

sentligt mere belastede i forhold til psykiske problemer end øvrige unge i stofmisbrugsbehandling. Andelene 

med de forskelligartede psykiske problemer afviger kun i mindre grad fra hinanden, og andelen af unge med 

et psykiatrisk behandlingsbehov er ligeledes ikke meget større end behandlingsgrupper andre steder i stof-

misbrugsbehandlingssystemet (sammenlignet med en udvalgt sammenlignelig ungeinstitution og voksenpo-

pulationen i misbrugsbehandling). Det, som kan være tilfældet, er, at her er en institution, som rent faktisk 

har et tilbud, som matcher de unges behov. Dette kan måske være med til at forklare nogle af de meget lange 

behandlingstider, vi har set – ikke fordi der indskrives en meget større gruppe af unge med dobbeltdiagnoser, 

men fordi der er et behandlingstilbud til dem. Afslutningsvist kan det undre, at den markante minoritet, som 

får tre eller fire diagnoser, er at finde i et ambulant stoftilbud og ikke i psykiatrien. 

 

Opmærksomhedspunkter 

En række af de konklusioner, som er kommet frem undervejs i denne delundersøgelse, afføder overvejelser 

om, hvordan Stofrådgivningens aktuelle tilbud og praksis kan justeres fremadrettet. I dette afsnit afrundes 

rapporten således med en række forslag til udviklings- og opmærksomhedspunkter.  
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1) Den lavere succesrate blandt unge uden diagnoser set i forhold til unge med diagnoser 

De kvantitative analyser har flere steder indikeret, at unge uden diagnoser er den gruppe, hvor den største 

andel udskrives uden at være færdigbehandlet. Dette vidner til dels om Stofrådgivningens særlige styrke på 

den psykiatriske front, men giver samtidig anledning til at overveje (kommunikationen af) de tilbud, som 

gives til de unge, som ikke får en diagnose. Disse tilbud vil ofte være terapeutiske samtaler med psykolog 

eller terapeut, strukturerede samtaler med en socialfaglig medarbejder eller et udgående forløb med social-

pædagogisk misbrugsbehandling. I den kvalitative undersøgelse så vi, hvordan behandling var en lidt flyvsk 

og ukonkret størrelse for de unge, men at noget af det, som blev vurderet positivt, var tests, kognitive red-

skaber og til dels diagnoser. En mulig forklaring på forskellen ovenfor kunne således være, at de unge, som 

udredes og får en diagnose og evt. også medicin, oplever at få konkretiseret behandlingen og dermed også få 

en følelse af, at der sker noget, som gør, at de kan fastholde deres motivation til behandling. Og omvendt, at 

de unge, som ikke visiteres til psykiatriske samtaler og udredning, men i stedet har samtaler eller udgående 

behandling, har sværere ved at se, hvad de konkret får med sig fra behandlings-sessionerne, især på kort sigt, 

og at deres motivation til at blive i behandling tilstrækkeligt længe derfor er lavere. Om end vi skal passe på 

med ikke at drage for håndfaste konklusioner på baggrund af materialet, er der imidlertid flere indikationer 

på, at der er behov for øget opmærksomhed på de unge, som ikke får en diagnose. Én mulig vej frem kunne 

bestå i at gøre ‘outputtet’ af denne behandling mere konkret, fx ved i endnu højere grad at arbejde med øvel-

ser, redskaber, tegninger mv. som led i samtaler og samvær. 

 

2) Unge der udskrives til andre instanser 

Analysen af udskrivningsårsager har bl.a. vist, at udskrivning til andre instanser (dvs. andre institutioner, 

fængsel eller hospital) i nogle tilfælde først sker efter særdeles lang tid – op mod 25 mdr. Mens vi må antage, 

at der ligger gode forklaringer bag disse forløb, er det imidlertid stadig problematisk set fra den unges per-

spektiv, at der skal gå så lang tid, før de kan komme videre i systemet. Dette kan tyde på, at der i visse tilfæl-

de er brug for en større opmærksomhed på, hvilke typer af problematikker Stofrådgivningens tilbud kan fav-

ne, og hvilke der kræver andre kompetencer. 

  

3) Markante forskelle på drenge og pigers forløb 

En tredje konklusion, som uvægerligt kalder på refleksion fremadrettet, er de markant forskellige outcomes 

for henholdsvis drenge og piger. Analyserne viser således fx, at drengene markant hurtigere end pigerne 

udskrives som udeblevet (efter 269 dage i behandling mod pigers 414 dage i behandling). Der kan være flere 

mulige udlægninger af dette. En mulig forklaring kan være de forventninger, som de unge mere eller mindre 

ubevidst mødes med i behandlingen – at det fx forventes, at drengene kræver hurtigere resultater, og at forlø-

bene derfor hurtigere afsluttes, hvis sådanne resultater ikke kan vises, mens pigerne omvendt forventes at 

have større tålmodighed, eller at være mere sensitive, og dermed være villige til at fortsætte i længere forløb. 

Sådanne naturaliserede forventninger opererer ofte på et kropsligt og ubevidst niveau, uden at vi er opmærk-

somme på det. Desuden er det muligt, at det, som opfattes som en kønsneutral praksis i forhold til indretning, 

omgangstone, forventninger til kommunikation osv., ikke opleves som sådan af brugerne, dvs. de unge. Der-

for er det nødvendigt aktivt at forsøge at reflektere over, hvordan institutioner kønner, og hvordan vi alle i 

vores måder at omgås andre på kønner både os selv og andre. Og endelig er det værd at overveje hvilke ‘ma-
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skulinitetsprojekter’ og ‘femininitetsprojekter’, som bliver mulige for og tilbudt de unge igennem deres for-

løb i Stofrådgivningen. Er der nogen måder at være dreng eller pige på, som ikke er velsete? Og er dette med 

til at skubbe nogle af de unge væk? 
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