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1. INDLEDNING  

I oktober 1995 påtog vi os den opgave at lave en “Brugerundersøgelse af de unge misbrugeres rela-

tioner til narkobehandlingssystemet”. Undersøgelsen er initieret af forummet KooMis1og kom i 

stand gennem vores samarbejde med adjunkt Morten Nissen. Der var på dette tidspunkt i KooMis 

en igangværende kvantitativ undersøgelse, der skulle forsøge at fastslå omfanget af misbrugende 

unge under 23 år, der ikke kunne indpasses i det etablerede behandlingssystem. Man ønskede fra 

KooMis side derudover en kvalitativ undersøgelse af disse unge for at få et bedre billede af, hvem 

de var, og hvordan man kunne organisere hjælp eller behandlingstilbud, som de unge kunne profite-

re af. 

1.1 Ide og formål med brugerundersøgelsen 

Der var altså en interesse for en undersøgelse af unge misbrugere, som ikke umiddelbart kunne gøre 

brug af det eksisterende narkobehandlingssystem.  

For at afdække en sådan problemstilling fandt vi det hensigtsmæssigt både at se på brugergruppen, 

sådan som den ser ud i dag og på behandlingssystemet som helhed. Det muliggør en beskrivelse af 

de eksisterende problemer i behandlingssystemet, så man dernæst, med baggrund i denne viden, kan 

arbejde på at udvikle ideer til, hvordan man kan nå den gruppe af unge, som i øjeblikket synes at stå 

uden reelle tilbud.  

Brugerundersøgelsens formål er således at opnå viden om de problemer, der eksisterer i narko-

behandlingssystemet og om/ på hvilke måder de betinger, at en gruppe af unge stofmisbrugere 

ikke ønsker eller kan bruge dette behandlingssystem. 

1.2 Forskningsdesign og metode 

Vi har udformet vores undersøgelsesdesign som et praksisforskningsprojekt. Praksisforskning er en 

særlig forsknings- og interventionsform, der lægger vægt på aktivt at inddrage de mennesker, hvis 

forhold man ønsker at undersøge og forbedre2. Praksisforskning udspringer af en intention om, at 

                                                 
1 KooMis (Koordineringsgruppe vedrørende unge Misbrugere) består af ledere fra forskellige behandlingsinstitutioner i 

Københavns kommune, medarbejdere fra projekter for unge såsom Tjekpunkt og Sjakket, embedsmænd fra Socialdirek-

toratet og forskere. KooMis mødes ca. 4-5 gange årligt i Døgnkontakten.  

2 Se bl.a. Charlotte Højholt (1993), Line Lerche Mørck (1996) og Morten Nissen (1994). 
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udvikle en mere demokratisk og brugerorienteret forskning, hvor alle deltagere i kraft af deres stå-

sted, position og perspektiv tænkes at have en interesse i, en vigtig viden om og et bidrag til udvik-

lingen af praksis3. Praksisforskning har et dobbelt mål; på den ene side udviklingen af forskningens 

teori og metode gennem deltagelse i og samarbejde omkring praksis og på den anden side udvik-

lingen af praksis.  

I overensstemmelse med dette ønskede vi at lave en bred og nuanceret udforskning af de forskellige 

perspektiver i behandlingssystemet. Vi lavede derfor følgende forskningsdesign: 

Figur 1                        Figuren skal illustrere, at vi som forskere 

igennem dialog med deltagere i KooMis og 

brugerne af behandlingssystemet ønskede at 

skabe et grundlag, hvor ud fra vi kunne spørge 

ind til den problematiske relation (eller snare-

re den manglende relation) mellem de unge 

misbrugere og behandlingssystemet. I det store 

diffuse felt, som behandlingssystemet er, ville 

vi gerne afdække de flerheder af perspektiver, 

der eksisterer og på denne måde få indsigt i, 

hvordan modstridende perspektiver i behand-

lingssystemet er med til at konstituere pro-

blemerne og således også kan komme til at 

ligge i vejen for at udpege relevante udvik-

lingsmuligheder.    

Det er centralt i praksisforskning, at de men-

nesker forskningen handler om inddrages og 

gøres til medforskere i deres egen praksis. Det 

var således vigtigt for os, at de implicerede 

parter i så høj grad som muligt var med til at formulere, hvilket fokus undersøgelsen skulle have. 

Derfor valgte vi at bruge den første del af undersøgelsen, gennem interviews med misbrugere i be-

handling og deltagere i KooMis, til at udvikle nogle problemstillinger og fokuspunkter, der så skulle 

                                                 
3 Bl.a Ole Dreier (1993), (1994). 
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danne baggrund for en spørgeguide til henholdsvis unge misbrugere og behandlerne i behandlings-

systemet. Således har parterne været med til at formulere spørgsmål til hinanden. 

Dette forløb dannede så grundlag for den endelige udforskning og analyse af de unges (manglende) 

relationer til behandlingssystemet.  

1.3 Empiri  

Vores datamateriale kom til at bestå af i alt 22 interviews, af 1 - 3 timers varighed. Hertil kommer 

den baggrundsviden, vi har indsamlet igennem deltagelse og observationer i sammenhænge som 

NA, Brugerforeningen, Sjakket, Tjekpunkt, No Hope with Dope og et psykolog praktikophold i 

Baghuset.  

En af præmisserne i vores undersøgelsesdesign var, at interviewpersonerne ville forblive anonyme. 

For at sikre at vores interviewpersoner ikke ville være genkendelige i det færdige materiale, valgte 

vi derfor ikke at specificere, hvilke faggrupper eller hvor mange personer vi har interviewet på hver 

enkelt institution.  

Flere af brugerinterviewene har vist sig at være relevante for både kapitlet om brugere og kapitlet 

om de helt unge misbrugere og indgår derfor som materiale i begge kapitler.  

Brugerinterviewene er lavet på følgende institutioner: 

Baghuset, Distriktcenter Indre, Bofællesskabet i Charlottenlund og et ambulant tilbud til unge i 

Pommernsgade - begge institutioner hjemmehørende under Kirkens Korshær, Brugerforeningen, 

Tjekpunkt og interviews med eksmisbrugere uden institutionstilknytning. Vi har lavet i alt 14 bru-

gerinterviews, hvor brugerne har været i aldersgruppen 16 - 27 år. 

Behandlerinterviewene er lavet på følgende institutioner: 

Baghuset, Pommernsgade, Projekt Menneske, Pumpehusvej og Distriktscenter Indre. Vi har i alt 

lavet 5 behandlerinterviews. Behandlerne var uddannet som henholdsvis pædagog, socialrådgiver, 

psykolog og narkobehandler uddannet på Egeborg. 

Interviewene fra KooMis er lavet med deltagere fra følgende placeringer: 

7. kontor i Københavns Kommunes Socialdirektorat, Kirkens Korshær. 

Interviewene med de helt unge er lavet ud fra deres kontakt til følgende institutioner:  
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Baghuset, Sjakket, Tjekpunkt og Pommernsgade. Vi har behandlet i alt 8 interviews med unge i 

aldersgruppen 16 - 23 år.  

Vores bearbejdning af datamaterialet har bestået i at lave referater af hver enkelt interview. Alle 

interviews blev optaget på bånd. Referaterne er så blevet godkendt af de interviewede, inden vi er 

gået videre til at lave nogle opsamlinger af generelle synspunkter og specifikke problemer på hvert 

af de fire niveauer: Brugerne, KooMis, behandlerne og de unge misbrugere. Disse opsamlinger har 

vi dernæst bearbejdet og analyseret ud fra en socialpsykologisk referenceramme. Direkte citater fra 

interviewene er flettet ind undervejs i rapporten og angivet ved citationstegn. 

Gennem denne proces er vi nået frem til at beskrive nogle generelle problemer i behandlings-

systemet og deres specifikke fremtrædelsesformer i forhold til den helt unge brugergruppe. 

Vi har undervejs i processen refereret løbende til KooMis, som således har fået rollen som spar-

ringspartner i forhold til såvel proces som indhold. 

1.4 Analysen af problemer i narkobehandlingssystemet 

Som det allerede er fremgået, er rapporten bygget op omkring fire analyseniveauer. Hvert af de føl-

gende fire kapitler skal ses som en udforskning og analyse af de perspektiver og standpunkter, der er 

fremkommet gennem vores interviews med de fire grupper. Det kan således forekomme, at samme 

problemstilling optræder i flere kapitler, men belyst forskelligt. Formålet med at dele analysen op på 

denne måde er dels at vise, at hvad der defineres som et problem og hvordan problemet beskrives 

tager sig forskelligt ud alt efter, hvem man spørger. Dels bliver det på denne måde muligt at anskue-

liggøre, at det ofte er i mødet mellem de forskellige opfattelser og interesser, at konflikterne opstår.  

Vores forhåbninger med Brugerundersøgelsen var, at den kunne være med til at iværksætte en pro-

ces, der ville fremme udveksling af information og synspunkter mellem de involverede parter.  

Således kan denne rapport ses som et led i at fremme en dialog mellem behandlingssystemet og de 

unge misbrugere; en dialog der muliggør udvikling og forbedring.  
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2. BRUGERNES PERSPEKTIVER 

Denne analysedel omhandler brugernes perspektiver på behandlingssystemet. Analysen er lavet på 

baggrund af 14 interviews. Vi har interviewet stofmisbrugere i behandling på følgende institutioner: 

Baghuset, Distriktscenter Indre, Pommernsgade og Bofællesskabet i Charlottenlund. Herudover har 

vi lavet to interviews med eksmisbrugere, der har være i behandling på flere forskellige institutio-

ner. Vi har desuden indsamlet baggrundsviden i brugerorganiseringer såsom NA og Brugerforenin-

gen.  

2.1 Hvordan oplever misbrugerne mødet med behandlingssystemet? 

Gennem vores interview har vi erfaret, at brugerne typisk har en oplevelse af, at det ikke er nemt at 

komme i behandling. De føler sig ofte afvist i mødet med behandlingssystemet og de oplever gene-

relt en manglende forståelse for og indsigt i, hvad det vil sige at være narkoman. Det er svært at få 

oplysninger om de behandlingstilbud, der findes og de skal ofte vente i lang tid på at komme i gang 

med den behandling, de ønsker. De har en følelse af, at de selv skal gøre en meget stor indsats for at 

få nogen til at tage deres problemer alvorligt, og de forholder sig undrende og kritisk til beskeder 

som, at de “ikke er langt nok ude” til at få det tilbud, som de gerne vil have.  

Misbrugernes begrundelse for at ville i behandling er ofte et fravalg af det hårde liv, de lever som 

narkomaner. Hvad, de gerne vil, er mere uklart for dem. Når de ønsker behandling, kan de ofte ikke 

få øje på relevante behandlingstilbud. Eller de oplever, at de tilbud, de får, ikke er reelle tilbud. De 

ønsker ikke den form for behandling, som de tilbydes, men de ved, at hvis de siger nej, er der ikke 

anden hjælp at få. 

Misbrugerne oplever altså, at der skal mobiliseres store ressourcer fra deres side for at komme i be-

handling. Ressourcer som mange ikke føler, at de er i besiddelse af. Det fører til, at selv om de 

egentlig gerne ville i behandling, så opgiver de, fordi de ikke kan overskue at “kæmpe sig igennem 

systemet”.   

2.2 Problembestemmelse og henvisningsmuligheder 

Det, som brugerne fortæller her, kan mere generelt ses som et udtryk for nogle problemstillinger 

omkring, hvordan og af hvem problemer defineres i behandlingssystemet. Problemer er ikke, som 

man måske nogle gange kan forledes til at tro, en objektiv størrelse, men opstår og defineres i et felt, 
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hvor der er mange parter involveret og derfor også mange ofte modstridende synspunkter på samme 

sag. Selv om alle involverede parter formodes at have samme mål for deres arbejde, nemlig klien-

tens ve og vel, konkretiseres disse mål forskelligt. De konkrete mål for behandlingsarbejdet kan 

ikke udelukkende indrettes efter den enkelte klient, men er afhængige af mange andre faktorer som 

er ‘usynlige’ for klienten og udenfor klientens rækkevidde. Det kan være ressource- og personale-

mæssige spørgsmål eller aktuelle henvisningsmuligheder, der får afgørende indflydelse på, hvordan 

en enkelt sag bliver tacklet. Da brugeren ikke har indsigt i behandlingens organisatoriske rammer, 

kan disse problemstillinger komme til at fremstå som uvilje og manglende imødekommenhed og 

forståelse fra behandlernes side. Disse ‘usynlige’ faktorer er selvfølgelig også med til at gøre syste-

met ufleksibelt overfor den enkelte bruger. Brugeren er i visitationsprocessen overladt til, hvorvidt 

sagsbehandleren vurderer, at han/hun er egnet til det ønskede behandlingstilbud, om der plads osv. 

2.3 Hvordan oplever brugerne at være i behandling? 

Når brugerne så er ‘kommet igennem forhindringsløbet’ og er i behandling, oplever de, at de selv i 

meget høj grad skal arbejde for at gøre behandlingen meningsfuld. De kan ikke altid se, hvad målet 

med behandlingen er, eller hvorfor behandlingen er organiseret, som den er.  

I døgnbehandling har brugerne ofte en følelse af, at al ansvaret bliver taget fra dem. Det kan på den 

ene side være positivt; idet der er nogen, der tager sig af dem, når de nu har opgivet at klare sig selv. 

Deres hverdag bliver struktureret for dem, og de får en social kontakt med andre, der ikke kun hand-

ler om misbrug. Behandling kan opleves som en kærkommen pause fra misbrugslivet og de konse-

kvenser, det fører med sig. På den anden side oplever brugerne, at de ikke kan finde ud af at tage 

vare på sig selv, når de kommer ud af behandlingen. Brugerne synes ikke, at behandlingen er me-

ningsfuld for dem, eller at der er nok indhold i den. Ansvarsfra-/fritagelse opleves ofte som umyn-

diggørelse og mangel på respekt for dem som mennesker.  

I døgnbehandlingen støder man på det paradoks, at man gennem at placere misbrugerne i en struktur 

og underlagt nogle rammer, som de ikke har nogen indflydelse på, skal forsøge at ruste dem til at 

tage vare på deres eget liv. Lidt firkantet sagt forsøger man gennem at fremmedbestemme misbru-

gerne at lære dem selvbestemmelse. Denne iboende modsætning kommer konkret til udtryk dels i 

misbrugernes frustrationer over ikke at have indflydelse på behandlingen og dels i deres oplevelse af 

ikke at blive bedre til at håndtere deres liv, når de afslutter behandlingen. 

I den ambulante behandling står misbrugerne typisk med det problem, at de ikke har noget relevant 

at beskæftige sig med i løbet af dagen. De får ofte tilbud om metadonbehandling, som ikke bliver 
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fulgt op af noget andet. Her oplever de også at skulle gøre en stor indsats selv for at få et beskæfti-

gelses- eller aktiveringstilbud.  

Mange narkomaner ender med en generel mistro til behandlingssystemet i det hele taget. Mistroen 

bunder ofte i en oplevelse af at være blevet ladt i stikken eller blive ført bag lyset. “Det er svært at 

blive ved med at tage behandlerne alvorligt, når man har erfaring for, at de ikke holder, hvad de 

lover”. Misbrugerne indgår mere eller mindre nødtvungent i behandlingsplaner under nogle bestem-

te betingelser; med bestemte henholdsvis sanktioner og belønninger, men de oplever så, at betingel-

serne bliver lavet om, uden at de bliver spurgt eller har indflydelse på det, der sker. Det betyder, at 

brugerne lærer at forstille sig; de finder ud af, hvad de skal sige for at behage behandleren, de lærer 

at fremstille sig selv og deres problemer på den måde, der bedst fremmer deres sag. Dette fænomen 

er velkendt af misbrugsbehandlerne og bidrager til den holdning, at misbrugerne generelt er utro-

værdige. Spørgsmålet om utroværdighed og mistillid vender vi tilbage til dels nedenfor, dels i kapit-

let om behandlerperspektiver. 

2.4 Hvad tillægger brugerne betydning i behandlingen? 

Vi har i interviewene arbejdet med, hvad brugerne tillægger betydning i behandlingen. Hvad er det 

for nogle oplevelser, der er med til at skabe forandringer i deres liv? Vi vil her pege på to aspekter 

ved behandlingen, som brugerne lægger vægt på: Relationen mellem bruger og behandler, og de 

aktiviteter behandlingen indeholder. 

Brugerne beskriver, at relationen mellem bruger og behandler har stor positiv og udviklende betyd-

ning, men også at den kan være hæmmende, i forhold til de muligheder brugerne ser i behandlingen. 

2.5 De udviklende træk ved bruger/behandler relationen 

I de tilfælde, hvor brugerne tillægger relationen en positiv betydning, oplever de, at behandlerne er 

interesserede i, hvordan de selv forstår deres egen situation, tager dem alvorligt og udviser omsorg 

for dem som mennesker. Ligeledes lægger brugerne vægt på, at de problemer, som de beskriver, 

bliver fastholdt og bearbejdet målrettet.  

Når brugerne oplever forståelse, interesse og omsorg, er de parate til at give behandleren indsigt i 

flere områder af deres liv. Processen, hvor tillidsforholdet opbygges, udlægges som meget sårbar og 

betydningsfuld for det videre behandlingsforløb. Her udspiller sig dilemmaet omkring, hvor meget 

de skal fortælle behandleren, og hvordan det bliver brugt senere hen. På den ene side mener de, at 

deres behandling bliver bedre og, at der kan findes flere relevante tilbud eller aktiviteter, jo mere 
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ærlige de kan være om deres faktiske livssituation. På den anden side er de også bange for, at de 

oplysninger, som de giver, kan bruges imod dem og afskære dem fra eventuelle muligheder. 

Når det lykkes at etablere et tillidsforhold, har det en stor indflydelse på den enkelte brugers selvop-

fattelse og problemforståelse. Det bliver tydeligt for den enkelte, at der findes muligheder, som kan 

realiseres i samarbejde med behandleren. En bruger fortæller: “Jeg blev klar over, at der faktisk var 

ting, som jeg kunne gennemføre. På den måde fik jeg også mere selvrespekt. Men jeg kunne ikke 

have gjort det alene.” 

Det er for nogen en ny erfaring, at samtalen med en behandler overhovedet kan have nogen indfly-

delse på, hvordan de oplever problemerne i deres hverdag: “Før i tiden syntes jeg ikke, at det var 

vigtigt at tale med nogen om mine problemer. Det måtte jeg selv klare. Nu synes jeg, det er fedt, at 

nogen interesserer sig for, hvordan jeg har det.”  

Samtalerne kan altså være medvirkende til at ændre på brugernes opfattelse af problemerne, så de 

føler sig i stand til at handle i forhold til dem, hvor de før bare var uovervindelige. 

2.6 De begrænsende træk ved bruger/behandler relationen 

I nogle tilfælde lykkes det ikke at skabe et tillidsforhold mellem bruger og behandler. Det kan der 

være forskellige grunde til, men vi har valgt nogle ud, der synes at gå igen i flere af interviewene. 

Brugerne beskriver, at de bliver mødt med en mistillid, som udelukkende er begrundet i det at være 

narkoman. De føler en generel mistillid til narkomaner som gruppe, som ikke forklares ud fra dem 

som enkeltindivider: “De fortalte mig, at de ikke stolede på mig, fordi jeg var narkoman, og narko-

maner kunne man ikke stole på. Så syntes jeg ikke, vi havde mere at snakke om.” Brugerne oplever, 

at behandlerne udtrykker mistillid til deres intentioner og motiver for at indgå i behandlingen. 

Denne oplevelse af ikke at blive set som individ, men som hørende til en bestemt kategori af men-

nesker, gør det til en hvis grad meningsløst at fortælle om sin egen forståelse af problemerne. Det 

bliver således svært for den enkelte misbruger at overskride opfattelsen af, at misbrugere generelt er 

utroværdige. 

Mistillidsproblematikken er selvfølgelig ikke kun envejs. Brugerne møder også behandlerne med 

mistillid. Der er en udpræget frygt for, hvad de oplysninger, man giver til behandlerne, bruges til. 

De har erfaringer med, at bestemte former for oplysninger omkring tilbagefald og sidemisbrug, bli-

ver mødt med sanktioner. Disse erfaringer bliver diskuteret brugerne imellem, og de forsøger sam-

men at lægge strategier for, hvordan man bedst forholder sig til behandlerne. 
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Behandlingsmålsætninger og metoder fremstår ofte uklare, og brugerne forstår derfor ikke altid be-

grundelserne for nye tiltag og sanktioner. Usikkerheden kan f.eks. gå på kriterierne for, hvordan 

man skal indgå i behandlingen; hvad behandlerne anser for at være en positiv og god måde at sam-

arbejde på. Brugerne beskriver til tider en følelse af magtesløshed overfor behandlerne. De føler, at 

de er overladt til, hvad, behandlerne mener, er godt for dem. De oplever, at uenigheder og modstand 

eller kritik fra deres side bliver imødegået med ultimatums.  

2.7 Tillidsrelation i et konfliktfelt? 

Relationen tillægges stor, næsten afgørende betydning for behandlingens succes. Der stilles store 

fordringer til en relation, som i alle tilfælde skal etableres mellem to parter, der ikke er ligestillet. 

Relationen konstitueres asymmetrisk som en relation mellem en hjælper, og en der har brug for 

hjælp. Det giver nogle særlige muligheder og begrænsninger i udviklingen af relationen. Behandler-

ne er ikke frit stillet til at indgå i en relation til brugeren på dennes præmisser. De skal operere i et 

felt mellem institutionens målsætninger, deres egen forståelse og konkretisering af disse målsætnin-

ger og derudover den kompetencefordeling og de samarbejdsstrukturer, der eksisterer medarbejdere 

imellem. Hertil kommer selvfølgelig behandlerens egen opfattelse af misbrugernes problemer og 

behov.  Den enkelte behandler kan i forholdet til en klient komme til at blive ‘bærer af’ struktur- og 

koordineringsproblemer i medarbejdergruppen og behandlingssystemet i det hele taget. Således kan 

behandleren af arbejdsmæssigt velbegrundede årsager komme til at udvise en ‘slingrekurs’, der af 

klienten opfattes som tillidsbrud og utroværdighed.  

Man kan derfor også problematisere den store vægt, som relationen tillægges, idet de fordringer, der 

stilles til den, i mange sammenhænge vil være så godt som umulige at opfylde. Behandlingens suc-

ces kan ikke alene tilskrives relationen mellem behandleren og klienten.  

2.8 Aktiviteter i behandlingen 

Det har stor betydning for brugerne, at der, som et led i behandlingen, er en meningsfuld dagstruk-

tur, som de kan indgå i. De har brug for “noget at stå op til om morgenen”. Mange brugere oplever, 

at der sker for lidt om dagen; der opstår et tomrum, når de forlader deres tidligere hverdag, som var 

koncentreret om aktiviteter, der var relateret til at skaffe stoffer, og der ikke træder noget i stedet 

for. Behandlingen kritiseres ofte for, at der ikke er lagt nok vægt på at lave et relevant dagsprogram, 

men at brugerne i for høj grad bliver overladt til sig selv. Det har selvfølgelig også betydning hvil-

ken form for aktiviteter, der indgår i behandlingen. Brugerne lægger vægt på, at det, de foretager sig 
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i behandlingen, peger fremad, og at de kan bruge det efter endt behandling. Aktiviteter som for ek-

sempel mange huslige og praktiske gøremål, som fra behandlernes side kan synes relevante, da det 

hører med til at forsørge sig selv og strukturere en hverdag, opleves ofte af brugerne som ligegyldi-

ge og uden reel værdi, hvis det er hovedelementer i behandlingen.  

For brugerne handler det om at lære og leve et andet liv, end det de har levet hidtil. Det, de gerne vil 

lære, omhandler selvstændighed og selvtillid. De vil gerne have nogle kvalifikationer, som de kan 

bruge konkret, efter behandlingen er slut. Brugerne efterlyser derfor aktiviteter i behandlingen, der 

også kvalificerer dem formelt.  

Døgnbehandlingstilbud, der primært er organiseret omkring terapi, bliver kritiseret i de interviews, 

vi har lavet. Det er ikke terapien, der bliver kritiseret, men det at den står alene. Tiden kommer til at 

virke lang, og det er svært for brugerne umiddelbart at se, hvad de kan tage med sig og bruge i den 

nye hverdag, de skal til at etablere. 

2.9 Muligheder for formel kvalificering 

Spørgsmålet om en formel kvalificering peger på nogle mere almene samfundsmæssige problemstil-

linger omkring misbrugernes marginaliserede position. En vigtig del af målsætningen for behand-

lingen omhandler resocialisering og reintegration i ‘det etablerede samfundsliv’. Disse resocialise-

ringsmuligheder begrænses af den samfundsmæssige situation med stor arbejdsløshed; med deraf 

følgende høje kvalifikationskrav og skarp konkurrence. Når misbrugerne efterlyser en brugbar kvali-

ficering, efterlyser de dermed også muligheder for at bryde deres marginaliserede position. Det er 

således ikke en opgave, der udelukkende kan løses på et behandlingsmæssigt niveau, men må ska-

bes i tæt samarbejde med det politiske niveau.  

Når brugerne efterspørger aktiviteter, der giver selvstændighed og selvtillid, kan det ses som et ud-

tryk for, at de efterlyser en mere almen kvalificering, dvs. ikke til bestemte arbejdsfunktioner, men 

til at håndtere deres liv i bred forstand. Behandlingsmæssigt kan disse ønsker efterkommes forskel-

ligt, men ud fra vores materiale tyder det på, at aktiviteterne oftest bygges op omkring meget grund-

læggende færdigheder, så som at lære at stå op, vaske op, gøre rent osv. Generelt kan vi kalde dette 

en almen livskvalificering. Der er fordele for behandlingsinstitutionerne ved at bygge aktiviteterne 

op omkring ideen om almen kvalificering. De kan meget nemt indpasses i de pædagogiske målsæt-

ninger og muliggør en høj grad af kontrol med aktiviteterne. Den formelle kvalificering kan være 

sværere at realisere og derfor er der en risiko for at den almene ‘livskvalificering’, ved siden af tera-

pien, bliver det centrale i behandlingen. Fra brugernes perspektiv opleves dette ofte som en udvan-
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ding af indholdet i behandlingen, hvilket medvirker til deres oplevelse af, at deres hverdag på insti-

tutionen ikke er meningsfuld. De kan ikke se fremtidsperspektiverne i behandlingsindholdet, eller 

også oplever de ikke, at det svarer overens, med det som, de mener, er deres behov.  

Brugernes kritik af behandlingssystemet peger på både indholdsmæssige og strukturelle problemer. 

Ved at kigge på behandlingssystemet fra et andet perspektiv er det muligt at få et mere omfattende 

billede af disse problemer. Samtidig indgår brugernes perspektiver på behandlingen, på mere eller 

mindre skjulte måder, som en del af de konflikter, KooMis støder på i forsøget på at løse de opga-

ver, som de har givet sig selv.   
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3. PERSPEKTIVER FRA KOOMIS 

Denne analyse er skrevet på baggrund af interviews med 2 deltagere i KooMis, samt ud fra deltagel-

se i KooMis’ møder fra oktober 1995 frem til august 1997. Dem vi har valgt at interviewe har været 

placeret henholdsvis i socialdirektoratet og som leder på en behandlingsinstitution. Vi ønskede at 

beskrive disse forskellige perspektiver og hver parts særlige måde at forstå problemerne i behand-

lingssystemet på. Som man vil se, adskiller de to perspektiver sig markant fra hinanden, både hvad 

angår udpegning af problemområder og begrundelserne for, hvorfor netop disse problemområder er 

de centrale for behandlingssystemet.  

3.1 KooMis - intentioner og resultater 

Oprindelig var KooMis tænkt som en gruppe, der skulle fokusere på de helt unge misbrugere. Bag-

grunden for at starte dette forum var bl.a. en offentlig debat om en kraftig stigning i gruppen af helt 

unge misbrugere. Man ville gerne finde ud af, om der på de forskellige institutioner var en øget til-

gang af helt unge og i så fald, hvad man kunne gøre fra behandlingssystemets side for at imødegå et 

sådan behov. KooMis blev derfor startet med det formål at fungere som et koordinerende og infor-

merende forum både i forhold til behandlingsbehovet og i forhold til at håndtere aktuelle problemer 

i institutionsstrukturen. 

De interviewede giver udtryk for, at KooMis generelt har haft en positiv virkning på de aktuelle 

problemer i behandlingssystemet gennem at øge dialogen mellem de enkelte institutioner. KooMis 

har været med til at fremme en større indsigt i og forståelse for de enkelte institutioners forskellige 

arbejdsformer og –metoder, og man har forsøgt at blive bedre til at imødekomme hinandens ønsker 

og behov i det daglige arbejde. Bl.a. har KooMis været centrum for en vigtig debat mellem den op-

søgende og behandlende del af systemet, hvor visitationskriterier og behandlingstankegange er ble-

vet diskuteret. Dermed er misforståelser institutionerne imellem blevet opklaret, og de forskellige 

holdninger er blevet tydeliggjort. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at alle problemer er 

blevet løst, men det har været medvirkende til at udbrede forståelsen for institutionernes forskellige 

arbejde og målsætninger, og dermed er de negative holdninger, der har eksisteret institutionerne 

imellem, blevet bearbejdet.  
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3.2 Organisatoriske problemer og begrænsninger 

KooMis har ingen organisatorisk og økonomisk forankring. Forummet kan primært betragtes som et 

interessefællesskab, og det er dannet ud fra ønsket om at skabe en konstruktiv og løsningsorienteret 

debat omkring problemer, der berører alle parter. Dette er medvirkende til, at KooMis har begræn-

sede handlemuligheder og kompetence. Det viser sig i praksis på forskellig vis; bl.a. i det forhold at 

KooMis ikke umiddelbart har haft tilstrækkelig gennemslagskraft til for alvor at sætte kvaliteten af 

behandlingen for unge og unges generelle vilkår på dagsordenen. 

Den manglende gennemslagskraft udspringer også af, at KooMis er meget bredt sammensat og der-

for indeholder mange forskellige interesser. Deltagerne i KooMis repræsenterer både den bevilli-

gende/kontrollerende myndighed (Socialdirektoratet) og den praktiserende del af behandlingssyste-

met (behandlingsinstitutionerne). Det bliver derfor problematisk for behandlingsinstitutionerne at 

fremstille usikkerheder og svagheder, eftersom deres overlevelse i et stort omfang beror på, hvorvidt 

Socialdirektoratet mener, at institutionerne er nødvendige og udfører de opgaver, de er pålagt i for-

hold til de overordnede politiske målsætninger. Dette medfører, at man fra behandlingsinstitutioner-

nes side må gøre sig nogle overvejelser om, hvilke eventuelle konsekvenser det kan få for bevillin-

ger og omdømme, at beskrive de problemer man oplever. Ligeledes har institutionerne interesse i at 

fremstille deres problemer på en måde, der ikke peger på egen magtesløshed eller utilstrækkelighed. 

Dette betyder selvfølgelig ikke, at man overhovedet ikke diskuterer problematiske aspekter, men det 

medfører en vis tilbageholdenhed i forhold til at sætte ens egen institution i centrum. Det besværlig-

gør en konkretisering af de mere almene diskussioner, hvilket også er en hæmsko i forhold til at 

udvikle nye handleanvisninger på området. 

Et andet organisatorisk problem for arbejdet med denne gruppe helt unge misbrugere er, at gruppen 

bevillingsmæssigt er placeret mellem to kontorer; narkoområdet (7. kontor) og børn- og ungeområ-

det (6. kontor). Det skaber tvivl og stridigheder om, hvem der har det bevillingsmæssige ansvar for 

at lave behandlingspladser til unge under 18 år. Som en konsekvens af bl.a. dette forhold eksisterer 

der i dag ingen specifikke behandlingspladser til unge under 18 år med misbrug som det primære 

problem.  

Debatten som ligger til grund for denne prioritering kan i korte træk opsummeres således: I 7. kon-

tor er den primære opfattelse, at den væsentligste behandlingsopgave overfor de helt unge er 

(re)socialisering, som varetages bedst af de almindelige børn- og ungeinstitutioner. De unge har 

(endnu) ikke udviklet en misbrugeridentitet, når de påbegynder en behandling. Hvis de indsluses i 
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narkobehandlingssystemet, er der en risiko for, at de får et tilhørsforhold til de andre brugere og 

dermed bliver en del af et dårligt miljø, som de ikke havde kontakt med før.  

De unge med begyndende misbrugsproblemer skal ikke fjernes fra børn- og ungesammenhænge for 

at komme ind i narkobehandlingsinstitutionerne. De skal derimod vedblive med at være i de almin-

delige børn og unge institutioner; evt. med ekspertbistand fra narkobehandlingssystemet i form af 

supervision og afgiftningstilbud. “Det har aldrig været meningen, at de unge f.eks. skulle i længere-

varende metadonbehandling, men det sker til en vis grad i dag.” 

På 6. kontor er man for så vidt enige i, at det er ungdomslivet og ikke stofferne, der skal være i fo-

kus. Her ser man problemet som manglende ressourcer til at udvide relevante aktiviteter. De almin-

delige børn og unge institutioner har meget svært ved at håndtere alvorlige misbrugsproblemer. 

Fra behandlingsinstitutionernes perspektiv står man uforstående overfor, at der ikke skal oprettes 

behandlingspladser til unge i narkobehandlingssystemet. Unge med afhængighedsproblemer er ofte 

en stor belastning på de almindelige børn og unge institutioner, som ikke er gearet til at håndtere 

disse problemer. Fra behandlingsinstitutionernes side fremhæver man, at ekspertisen omkring speci-

fikke afhængighedsproblematikker ligger i narkobehandlingssystemet, og derfor er det naturligt, at 

de unge behandles i det regi. Det betyder selvfølgelig ikke, at de skal behandles sammen med nar-

komaner, der har 20 års erfaring i miljøet, men behandlerne er nødt til at kende til afhængigheds-

problematikken. 

3.3 Problemer i behandlingssystemet - det administrative perspektiv 

Når det drejer sig om, hvilke problemer behandlingssystemet generelt står overfor, er der forskellige 

holdninger alt efter hvilken position, den interviewede er placeret i. 

Fra direktoratets side (7. kontor) mener man, at kapacitetsspørgsmålet i øjeblikket er det største pro-

blem for behandlingssystemet. Som følge af, at de praktiserende læger ikke længere må udlevere 

metadon, er der kommet et stort pres på distriktscentrene, og der er endnu ikke oprettet tilstrækkeli-

ge visitationsmuligheder som kompensation. I stedet er distriktscentrene blevet nød til at indgå i den 

længerevarende metadonbehandling, hvilket har bundet en stor del af ressourcerne. Distriktscentre-

ne har endnu ikke fundet deres rolle, som visiterende instans til de forskellige behandlingstilbud og 

derefter som værende primus motor i revalideringen af brugerne efter endt behandling. Man har i 

den forbindelse haft forventninger til, at de nyligt oprettede ambulatorier ville dæmme op for den 
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manglende kapacitet. Men da der nu også kan forekomme ventetid for at komme på ambulatorierne, 

må man konstatere, at kapacitetsproblemet stadig eksisterer.  

Da 7. kontor har ansvaret for at sikre en tilstrækkelig kapacitet i behandlingssystemet, bliver dette 

problem selvfølgelig set som centralt. Men spørgsmålet er, om problemerne omkring distriktscent-

rene, udelukkende skyldes den længerevarende metadonbehandling og den daværende mangel på 

ambulatorier. En anden vurdering kunne være, at oprettelsen af distriktscentrene har skabt alvorlige 

flaskehalse i narkobehandlingssystemet. Samtidig med at der på nogle distriktscentre er op til tre 

måneders ventetid på en visitation, er der andre behandlingsinstitutioner, der ikke kan få fyldt plad-

serne op. Distriktscentrene har efterhånden udviklet ambulante behandlingstilbud med en bred vifte 

af forskellige projekter. Denne udvikling er fra de øvrige behandlingsinstitutioners side blevet opfat-

tet som problematisk, idet de mener, at distriktscentrene således forbeholder sig særlige grupper af 

brugere og derfor ikke bruger deres ressourcer på visitationsfunktionen men på behandling.  

Fra 7. kontor fremhæves det endvidere, at en ny opgave for behandlingssystemet er på længere sigt 

at knytte selvhjælpsgrupper som NA og Brugerforeningen tættere til den egentlige behandling, da 

den længerevarende sociale støtte til misbrugerne bedre varetages af disse private organiseringer. 

3.4 Behandlingsinstitutionernes perspektiv 

Set fra en behandlingsinstitutions perspektiv, er det de hyppige omstruktureringer og de skiftende 

målsætninger i narkobehandlingssystemet, der udgør de største problemer i øjeblikket. De påbud der 

kommer fra politisk hold, er ofte meget svingende og præget af modefænomener. Det vanskeliggør 

ofte behandlingsarbejdet, at der bindes så mange ressourcer i administrationen under omstrukture-

ringer.  

Der er ingen tvivl om, at den historiske store omstrukturering af narkoområdet, hvor mange døgnin-

stitutioner blev lukket og ambulante tilbud kom i stedet, har skabt en stor usikkerhed i andre dele 

behandlingssystemet. Der har ikke været tilstrækkeligt gennemskuelige kriterier for evalueringen af, 

hvilke institutioner der skulle lukkes, og hvilke der overlevede. 

Behandlingsinstitutionerne peger desuden på det problem, at politikkerne leder efter løsninger på 

narkoproblematikken i behandlingssystemet. Dybest set er misbrugsproblematikken et samfunds-

mæssigt problem, som behandlingssystemet kun kan forsøge at afhjælpe skadevirkningerne af. Der-

udover er mulighederne for revalidering af misbrugere efter endt behandling, igennem årene blevet 

vanskeliggjort, efterhånden som konkurrencen på arbejdsmarkedet skærpes. Det er svært for stof-
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misbrugerne at slippe misbrugstilværelsen, når der ikke eksisterer reelle alternativer. Derfor er det, 

allerede i behandlingen af det akutte stofmisbrug, vigtigt at fokusere på, hvilke færdigheder misbru-

gerne må erhverve sig for at forbedre deres chancer i forhold til uddannelse eller arbejdsmarked.  

Generelt peger behandlingsinstitutionerne på ydre forhold, der vanskeliggør betingelserne for be-

handlingsarbejdet, og selv om det er væsentlige aspekter af behandlingssystemets problematikker, 

afspejler det også en relativt stor lukkethed omkring det egentlige behandlingsarbejde.  

3.5 Skævheder i den politiske debat 

Det fremhæves fra deltagere i KooMis som problematisk, at den politiske debat ikke behandler de 

grundlæggende problemer, som narkoproblematikken udspringer af. I stedet fortaber debatten sig 

ofte i behandlingstekniske detaljer, eksempelvis om hvorvidt Minnesota-modellen er den bedste 

behandlingsform. Dermed kommer narkoproblematikken ofte til at fremstå udelukkende som et 

stofproblem og de livsomstændigheder, der førte til stofafhængigheden, diskuteres ikke. 

Trods de differentierede målsætninger om ’harm-reduktion’ og stoffrihed ligger der et politisk 

pres/ønske om stoffrihed i behandlingen, og den samfundsmæssige kriminalisering og udstødelse af 

narkomaner unddrages den politiske debat. 

Endelig mangler forebyggelsesdebatten også en samfundsmæssig dimension som tydeliggør ud-

viklingsmulighederne for unge i dag og diskuterer, hvilke konsekvenser manglende arbejdspladser 

og uddannelsesmuligheder har for stigningen i antallet af misbrugere. 

3.6 Udviklingslinjer og nye krav til behandlingssystemet 

Narkoproblematikken har udviklet sig fra at have været opfattet som et socialiseringsproblem for en 

lille gruppe unge mennesker med tilknytning til bestemte miljøer, til i dag at være et problem for et 

bredt udsnit af mennesker i flere aldersgrupper med alvorlige stigmatiserende konsekvenser. 

I takt med en øget kontrolpolitisk indsats, er narkomanernes samfundsmæssige position i stigende 

grad blevet kriminaliseret og marginaliseret.  Det har betydet, at brugergruppen socialt set er blevet 

væsentligt dårligere end i slutningen af tresserne. 

Der har ikke været tilstrækkelig politisk opmærksomhed på problemets omfang, hvilket har med-

ført, at behandlingssystemet ikke har været gearet til at håndtere udviklingen i brugergruppe. Dette 

kan man bl.a. se på den eksplosive vækst i antallet af dødsfald blandt narkomaner på landsplan.  
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Behandlingstankegangen har udviklet sig fra en forestilling om, at de unges socialisering var til-

strækkelig og at det derfor var nødvendigt at resocialisere dem til et liv med andre værdier end dem, 

der fandtes i stofmiljøerne. I dag findes der flere behandlingsformer med forskellige opfattelser af 

problematikken og dermed også forskellige interventionsformer. Dette behandlingsbillede er et for-

søg på at modsvare udviklingen i brugergruppen, og der er i dag bred enighed om, at tilbudene skal 

være differentierede, så de modsvarer behovet bedst muligt. 

Brugerindflydelse er et af de begreber, der har været diskuteret meget både indenfor narkobehand-

lingssystemet og i behandlingskredse generelt. De fleste af deltagerne  i KooMis er da også enige 

om, at udviklingen af behandlingsmetoder skal foregå i samarbejde med brugerne. Disse udsagn står 

i nogen grad i kontrast til alle de begrundelser, der gives for, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. År-

sagerne til dette modsætningsforhold mellem intention og handling må tildels begrundes i det bille-

de, der konstrueres af narkomaner - som utroværdige og uansvarlige - i langt de fleste former for 

behandlingspraksis. 

Et andet væsentligt krav, der stilles til narkobehandlingsområdet, er uddannelse af behandlere. 

KooMis har ytret ønske om at revidere mesterlærerprincippet i uddannelsen af behandlere indenfor 

misbrugsområdet. Der videregives selvfølgelig vigtige erfaringer, men også ureflekterede myter og 

moralske opfattelser af misbrug, som vanskeliggør en udvikling af behandlingsarbejdet. Der er i dag 

et stort behov for systematisk efteruddannelse og supervision, men som på så mange andre områder 

er det svært at prioritere de nødvendige ressourcer til det, uden det går udover behandlingstilbudene. 

Efterspørgslen på efteruddannelse af narkobehandlere er på ingen måde ny, ej heller er enigheden 

om, at der er behov for en sådan. Samtidig må man konstatere, at der ikke er sket den store udvik-

ling på dette område. 

De ovennævnte problemstillinger betyder, at der ikke findes entydige løsninger på narkoproblema-

tikken. Selv om narkomaner har stofafhængigheden til fælles, er de, alene pga. aldersspredningen, i 

meget forskellige livssituationer, hvorfor deres behandlingsbehov også er differentierede. Derfor 

mener man også i behandlingssystemet, at disse differentierede behov må modsvares af tilsvarende 

behandlingstilbud. Denne ‘lad tusind blomster blomstre’ - ideologi betyder imidlertid, at det bliver 

svært at diskutere, hvad god behandling er. Når de forskellige behandlingspraksisser er bygget op 

omkring hver sin behandlingsideologi, kan det være svært at udveksle erfaringer. Kendskabet til 

hinandens metoder begrænses således til en vis grad og danner grundlag for, at myter og fordomme 

kan opstå. 
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Behandlingssystemet har generelt været for dårligt til at følge behandlingen op med relevante reva-

lideringstilbud, hvilket bl.a. er udsprunget af organisatoriske forhold som ansvars- og kompetence-

stridigheder. Det har været uklart, om revalideringen har været en del af behandlingen eller om det 

er hjemstedskommunen, der har ansvaret. Hele revalideringsaspektet i behandlingen er efter vores 

opfattelse meget underprioriteret i forhold til det terapeutisk fokuserede arbejde. Der ligger en inte-

ressant modsigelse i, at langt de fleste behandlere er enige om, at det er nødvendigt at medtænke 

narkoproblematikkens samfundsmæssige forankring og de betingelser, der er med til at skabe nar-

komaner i dag, men trods denne holdning er behandlingstilbudene i overvejende grad terapeutiske. 

Når man befinder sig i behandlingskonteksten, bliver afhængighedsproblematikken set som noget, 

der er inden i narkomanen, og det er således også der, forandringen skal ske.  

De to foregående kapitler peger på svære arbejdsbetingelser for behandlerne i narkoområdet. De 

skal udføre deres arbejde i en vanskelig position mellem ofte utilfredse brugere, utilstrækkelige res-

sourcer og manglende politisk opbakning. I det følgende vil behandlernes perspektiver komme i 

fokus.  
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4. BEHANDLERPERSPEKTIVET 

Dette kapitel er skrevet på baggrund af 5 interviews med behandlere; 2 socialrådgivere, en psyko-

log, en pædagog og en eksmisbruger. Behandlerne var ansat på følgende institutioner: Distriktscen-

ter Indre, Pumpehusvej, Baghuset, Projekt Menneske og i Pommernsgade. Vi valgte at interviewe 

forskellige faggrupper for at få det bredest mulige materiale.  

De anvendte interviewguides blev udarbejdet ud fra problemområder, der blev udpeget i både bru-

gerinterviewene og KooMisinterviewene. Kapitlet indeholder behandlernes perspektiver på disse 

problemområder, samt problemstillinger de derudover mente var væsentlige. 

4.1 Tilfældigheder og flaskehalse i visiteringen 

Visitationen til al misbrugsbehandling i Københavns kommune skal gå igennem de fire distrikts-

centre. Således får de enkelte behandlingsinstitutioner deres klienter henvist fra distriktscentrene. I 

de tilfælde, hvor brugerne henvender sig direkte på behandlingsinstitutionen, bliver de sendt på di-

striktscenteret for at blive visiteret tilbage til behandlingsinstitutionen. Distriktscentrene visiterer ud 

fra nogle overordnede økonomiske kriterier og overvejelser omkring behandlingens velegnethed til 

den enkelte misbruger.  

Herefter skal brugeren igennem de enkelte behandlingsinstitutioners visitationsprocedure. Behand-

lerne lægger vægt på, at de på institutionen foretager en individuel vurdering og visitering af klien-

terne. Institutionen vurderer, om brugeren passer ind i netop dette tilbud, om vedkommende er “pa-

rat og motiveret” og selvfølgelig også, om der er plads, eller om brugeren skal sættes på en eventuel 

venteliste.   

Denne dobbeltvisitation skaber ind imellem flaskehalse i systemet, fortrinsvis på distriktscentrene. 

Nogle behandlingsinstitutioner klager over, at de ikke får henvist klienter nok fra distriktscentrene. 

Derudover har vi fået det indtryk, at nogle af distriktscentrene har vanskeligheder ved at finde an-

vendelse for deres enterprisemidler, som skal bruges til at købe behandling udefra. Det kan ses som 

udtryk for, at distriktscentrene ikke har tillid til de forskellige behandlingstilbud. Det kan også skyl-

des, at misbrugerne ikke vil i behandling på de institutioner, hvor de kan komme hen.  

Det virker, for os at se, som om, at tilfældigheder kan afgøre om misbrugeren kommer i behandling; 

for eksempel “krav om at institutionen skal være fyldt op.” En behandlingsinstitution har fastsat 

nogle visiteringskriterier, samtidig med at “institutionen aldrig har sagt nej til en misbruger”. Pro-
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vokatorisk kunne man sige, at de misbrugere, der kommer i behandling enten er dem, der er heldige 

at komme i kontakt med systemet på et tidspunkt, hvor økonomi og belægningsprocenter er gunstige 

eller dem, der er motiverede/udholdende/velfungerende nok til at ‘holde ud‘ i en ventelistegruppe.  

Man kunne her savne en egentlig fagligt begrundet vurdering for visiteringen.  

Nogle af behandlingsinstitutionerne lægger stor vægt på at præsentere deres behandlingstilbud i 

visitationssamtalerne. “Det er vigtigt at de unge forstår behandlingskonceptet - altså de forventnin-

ger den unge kan stille til os og den behandling, vi udfører. Modsat skal de krav og regler, vi forven-

ter, at de unge lever op til, også være klare, så de ikke føler sig ført bag lyset.” En sådan synliggørel-

se af behandlingskonceptet i visitationsproceduren kan medvirke til at forebygge efterfølgende mis-

forståelser i forhold til, hvad parterne kan forvente af hinanden.  

Det er dog samtidig nødvendigt at være opmærksom på, at man ikke alene ved hjælp af klart formu-

lerede behandlingskoncepter og visiteringskriterier kan beskrive sig ud af de grundlæggende pro-

blemer, der eksisterer i visiteringsproceduren. 

4.2 Motivation som afgørende faktor i visiteringen 

Helt centralt for, om visitationsproceduren falder positivt ud for den bruger, der gerne vil i behand-

ling, er, om han/hun vurderes til at være motiveret for eller parat til behandlingen. Motivationen 

bliver særligt pointeret af stort set alle de behandlere, vi har talt med, og der er en udbredt enighed 

om, at motivation både er af afgørende betydning for, hvordan brugeren indgår i behandlingen og 

for selve behandlingsprognosen.  

Denne fokusering på motivation har udmøntet sig i forskellige praksisformer, hvor brugeren skal 

bevise sin motivation ved at komme i en venteliste/motivationsgruppe i en periode, inden de kan 

påbegynde behandlingen. Dette begrundes eksempelvis med; at “den motivation, som ikke er tilste-

de, kan godt komme ved ikke bare at få tingene serveret med det samme.”  Få institutioner er af den 

opfattelse, at man kan arbejde med brugerens motivation i selve behandlingsforløbet: ”Enten er man 

motiveret, eller også er man ikke”. 

Når vi spørger til en beskrivelse af indholdet i disse begreber; altså hvad det vil sige at være motive-

ret eller parat til behandling, så er det svært for den enkelte behandler at eksplicitere, hvad motivati-

on er, eller hvilke kriterier de vurderer niveauet af motivation udfra. Dette må siges, at vanskeliggø-

re gennemsigtigheden af visiteringsproceduren både for brugeren og i den forbindelse hans forståel-

se af, hvorfor han bliver erklæret egnet/uegnet til behandlingen og for den enkelte behandler, samt 
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indbyrdes mellem behandlerne. Den manglende eksplicitering betyder, at den enkelte behandler 

bliver overladt til sine egne - mere eller mindre private - forestillinger om, hvad det vil sige at være 

motiveret/parat til behandling, i stedet for at tage udgangspunkt i en fælles faglig holdning til hvad 

motivation er, samt hvordan den konkret kommer til udtryk i behandlingen.  

Der er generelt en tendens til at bruge forskellige behandlingsbegreber ureflekteret. Det er ikke ual-

mindeligt, at der på en given behandlingsinstitution mangler en fælles forståelse af indholdet af de 

centrale begreber, der anvendes i behandlingen. 

4.3 Målsætninger for behandlingsarbejdet  

Behandlerne skelner imellem de politiske mål og den måde, hvorpå institutionen konkretiserer disse 

mål. “På den ene side er der de politiske målsætninger, og på den anden side er der den konkrete 

virkelighed, og disse to størrelser harmonerer sjældent med hinanden.” Behandlerne fokuserer mere 

på delmål og behandlingsprocessen i sig selv end på overordnede mål som stoffrihed eller resociali-

sering. Det gælder om, at finde “mål der passer til klientens situation” og at fokusere på “de små 

succeser”. 

På de fleste behandlingsinstitutioner diskuteres de overordnede målsætninger for behandlingen ikke. 

De kan enten ligge implicit i behandlingskonceptet, eller de kan være givet fra ledelsens side. Det er 

forskelligt, i hvilken grad behandlerne oplever, at de har indflydelse på udviklingen af behand-

lingsmålene for institutionen. Generelt forholder behandlerne sig primært til udviklingen af delmål i 

deres arbejde med brugerne.  

I en redegørelse fra 1994, der omhandler bekæmpelsen af narkomisbruget i Danmark, gøres op-

mærksom på de differentierede målsætninger, der er indenfor behandlingsområdet; fra stoffrihed til 

harm-reduktion4. Samtidig har flere fremtrædende politikere, både på landsplan og kommunalt, of-

fentligt markeret sig stærkt til fordel for den stoffri behandling. 

De forskellige politiske signaler omkring målsætninger i behandlingsarbejdet har vanskeliggjort den 

konkrete praksisrettede implementering. Den generelle omstrukturering af behandlingsområdet, 

hvor gamle institutioner lukkede og nye dukkede op, synes at have skabt en del forvirring blandt 

behandlerne om, hvor behandlingssystemet og de enkelte tilbud var på vej hen. Forvirringen be-

grundes i den manglende erfaringsopsamling omkring det problematiske eller positive i de tidligere 

behandlingsformer.  

                                                 
4 “Bekæmpelse af Narkotikamisbruget. Elementer og hovedproblemer”. Justitsministeriet (1994) 
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Det er vores indtryk, at en del behandlere er usikre på institutionens målsætninger, og de bliver på 

den måde overladt til selv at udvikle målsætninger for deres arbejde. Det kommer for eksempel til 

udtryk på den måde, at der i vores materiale er en del behandlere, der svarer på linje med dette ud-

sagn: “Jeg kan jo ikke tale på institutionens vegne, men mine personlige målsætninger er ....” 

Det centrale i denne diskussion er, om målsætningerne - både de overordnede og de mere behand-

lingsspecifikke - er eksplicitte og meningsfulde for den enkelte behandler. Der kan opstå et mod-

sætningsforhold mellem de overordnede målsætninger og behandlerens måde at konkretisere dem 

på, når behandlerne enten ikke har tydelige målsætninger at forholde sig til, eller når de ikke kan se 

meningen med dem. Resultatet kan i disse tilfælde blive, at målsætningerne ikke bliver ført ud i 

praksis, ligesom behandlingsarbejdet opleves som diffust og frustrerende.  

4.4 Behandlernes uddannelsesmæssige baggrund og arbejdsfunktioner 

De behandlere, som vi har interviewet, har arbejdet indenfor misbrugsområdet i mellem fem og syv 

år. Behandlerne begrunder ofte deres interesse i misbrugsområdet ud fra deres egen baggrund. De 

har haft en familiemæssig baggrund eller personlige oplevelser, der gør, at de har lyst til at arbejde 

indenfor området. De føler, at deres egne erfaringer giver dem en ballast i forhold til arbejdet. Gene-

relt har behandlerne ingen specifik misbrugsuddannelse bag sig. Nogle har generelle efteruddannel-

ser, såsom terapeutiske kurser og lignende. Andre har udelukkende praksiserfaringer eller ‘mester-

læreuddannelse’ bag sig.  

Behandlernes arbejdsfunktioner i forhold til klienterne formuleres på den ene side som vejledning 

og hjælp til afklaring af ønsker og mål, herunder også konfrontation med urealistiske eller selv-

modsigende selvopfattelser, og på den anden side som støtte og omsorg.  

Flere institutioner arbejder med en faseinddelt behandling og bruger dette som et redskab til at foku-

sere behandlingsindsatsen omkring bestemte problemstillinger, som hjemmehørende under forskel-

lige tidsspecifikke perioder. For eksempel arbejdes der et sted med en indslusnings-, en behand-

lings- og en udslusningsfase. Andre steder er opdelingen struktureret ud fra en tillidsfase, en moti-

vationsfase og en behandlingsfase. Man kan stille spørgsmål til en for rigid opdeling af behandlin-

gen i faser, da problemstillinger omkring tillid og motivation løbende under hele behandlingsforlø-

bet må have varierende aktualitet.  

Behandlerne bruger ofte motivationsbegrebet som forståelses/forklaringsmodel, når de støder på 

vanskeligheder eller problemer i deres arbejde i forhold til brugerne. Men hvad vil det sige at være 
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motiveret for behandling? At man har et brændende ønske om at lave om på den livssituation, man 

er i? Det giver langt de fleste narkomaner jo udtryk for. Det kunne se ud som om, at behandlerne 

nærmere mener, “om misbrugerne er parat til at ofre det, der skal til for at blive stoffri”. Brugerne 

har svært ved at overskue, om de har det, der skal til. Der eksisterer i behandlingssystemet en ud-

bredt enighed om, at brugeren skal “dykke ned i sit indre” og frembringe det, som er nødvendigt for 

at fuldføre en behandling. Det er vores indtryk, at hverken brugere eller behandlere kan konkretise-

re, hvad det så er, der er nødvendigt. Derfor kan det være vanskeligt for brugeren at give et sikkert 

tilsagn om, at vedkommende vil være i stand til gennemføre behandlingen. Den enkelte misbruger 

kan ikke umiddelbart forestille sig de midler, der vil bringe ham hen til målsætningen om stoffrihed. 

Hvis de havde stået som konkrete anvendelige muligheder, havde han sikkert allerede benyttet dem. 

Motivationen bliver et nøglebegreb i diskursen om behandlingens succes eller fiasko. Motivationen 

bliver brugt som årsagsforklaring; hvis behandlingen mislykkedes, begrundes det med en manglen-

de motivation. På denne måde kan begrebet blive en slags sort boks, hvori ansvaret placeres og som 

forhindrer en nærmere undersøgelse af, hvad der gik galt i behandlingsforløbet. Således placeres 

ansvaret entydigt i narkomanens indre. Dermed oplever narkomanen endnu en gang sin egen util-

strækkelighed. 

4.5 Magtesløshed og personlige nederlag  

Behandlerne giver udtryk for, at narkomaner er en særlig svær gruppe at arbejde med. Der er mange 

skuffelser og få succesoplevelser i misbrugsbehandling, som den ser ud i dag. Behandlerne oplever 

tit stor magtesløshed i deres arbejde. Magtesløsheden begrundes med usikkerhed overfor effekten 

eller nyttevirkningen af det arbejde, de laver. Det er svært, at blive ved med at være tålmodig og 

bevare troen på det man laver, når man betænker de dystre behandlingsresultater. 

Behandlernes begrundelser for, hvorfor det er svært at arbejde med misbrugere peger ofte tilbage på 

deres egen person og arbejdssituation. De oplever, at det er frustrerende, når de ikke kan nå bruger-

ne, eller når de bliver valgt fra af brugerne. De har en oplevelse af, at de står overfor en håbløs op-

gave. Når behandlerne selv oplever frustration og håbløshed, er det svært at indgyde håb og handle-

kraft til misbrugerne. 

Behandlerne lægger meget vægt på, at de skal yde noget i forhold til brugerne; de skal give dem 

nogle redskaber, som de kan bruge fremover. Samtidig er de usikre på, hvad det er, de skal yde. 

Hvad er det for redskaber, der er relevante for brugerne, og hvordan giver man dem disse redskaber?  
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Der eksisterer ikke en formel narkobehandleruddannelse, trods det store ønske og den generelle 

enighed om nytten af en sådan uddannelse. Derfor kan det være svært at henvise til en fælles faglig-

hed. Den enkelte behandler kan derfor have vanskeligt ved at begrunde forskellige dispositioner 

fagligt for sig selv og andre. Det bliver relevant for behandleren at trække store veksler på personli-

ge livserfaringer i de tilfælde, hvor fagligheden kommer til kort. Det kan betyde, at det opleves som 

om, at det er behandleren som person og ikke behandlerens faglighed, brugeren afviser. Denne fak-

tor spiller en stor rolle i den udbrændthed, der er et udbredt fænomen blandt behandlere på narko-

området5.  

4.6 Vanskeligheder i arbejdet med misbrugerne 

Udover at narkomanerne i sig selv er en svær gruppe at arbejde med, peger behandlerne også på 

andre forhold, som de oplever vanskeliggør deres daglige arbejde. De problemstillinger der udpeges 

kan typisk deles op i tre niveauer: 

1.  Problemer opad i systemet i forhold til det administrative/politiske niveau: 

Vi er flere steder stødt på det synspunkt, at behandlingsinstitutionerne ikke i tilstrækkelig grad bli-

ver hørt eller taget med på råd, når der laves nye administrative eller politiske tiltag eller ændringer. 

Behandlerne kan opleve, at omstruktureringer og lignende foregår hen over hovedet på dem. De er 

frustrerede og undrer sig over at embedsmænd, som de ser på institutionen et par gange om året, kan 

udtale sig som eksperter om den praksis, der er på institutionen.   

2. Problemer på tværs af systemet i forhold til andre behandlingsinstitutioner: 

Behandlernes arbejde kan blive besværliggjort af samarbejdsproblemer imellem de forskellige insti-

tutioner. De forskellige institutioner har ikke nok forståelse for og indsigt i hinandens arbejde. Det 

frembringer forestillinger om, at de forskellige institutioner modarbejder hinanden i konkurrencen 

om brugerne. 

3.  Problemer internt i forhold til institutionen: 

Mange bundne opgaver på institutionen kan betyde, at der er for lidt tid til at tænke over arbejdet og 

hvad der er muligt at gøre i de enkelte sager. Hertil kommer for få ressourcer og for lave normerin-

ger. Det kan betyde, at sagerne i høj grad bliver en rutine, hvor klienternes individuelle muligheder 

og ressourcer forsvinder i proceduren.  

                                                 
5 Kurt Bader (1993) og Johan Asplund (1987).  
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Behandlerne giver udtryk for, at de mangler supervision på det daglige arbejde og mulighed og rum 

til at reflektere over de problemstillinger, de støder på i deres arbejde. 

4.7 Relationen mellem bruger og behandler 

Et område, både behandlere og brugere vurderer som noget af det mest betydningsfulde for behand-

lingsprocessen, er relationen mellem dem. Set fra behandlerperspektivet får relationen og den mel-

lemmenneskelige kontakt større og større betydning, i takt med at de fælles overordnede målsætnin-

ger bliver utydelige. Relationen bliver set som katalysator for den forandring, der skal foregå i mis-

brugerens liv. 

Samtidig med at relationen bliver set som meget vigtig, bliver den ofte også opfattet som problema-

tisk. Ifølge behandlerne er nogle af nøgleordene i beskrivelse af en god relation mellem bruger og 

behandler: Tillid, ærlighed, accept, respekt, klarhed i relationen, samarbejde. 

Behandlerne stiller store krav til, hvad de skal leve op til i relationen. En behandler skal kunne 

rumme og acceptere klienten og således skabe mulighed for, at klienten kan udvikle sig gennem 

relationen. Behandleren skal være ærlig og pålidelig, så brugeren får tillid til behandleren og får en 

oplevelse af at kunne regne med vedkommende. Behandleren skal være stabil og vedholdende og på 

denne måde være et holdepunkt for brugeren. Behandleren skal forstå at bruge sig selv i behandlin-

gen og træde frem, som den person vedkommende er, men samtidig skal behandleren også være i 

stand til at sætte grænser omkring sig selv og overfor brugeren. Behandleren skal være i stand til at 

give noget af sig selv i behandlingen. Disse fordringer bliver svære at opfylde, når behandleren sam-

tidig skal håndtere konstante afvisninger fra brugeren og acceptere, når brugeren vælger vedkom-

mende fra. 

Men for at relationen kan etableres, er det også nødvendigt, at brugerne er parate til at yde noget. 

For at indgå i en konstruktiv og positiv relation skal brugeren være indstillet på at arbejde med sig 

selv og sin situation. Han eller hun skal være interesseret i at ændre på nogle ting i sit liv. Først og 

fremmest skal brugeren være parat til at være ærlig i relationen og villig til at fortælle om sine pro-

blemer. Brugeren skal være parat til at indgå i et samarbejde. 

En behandler fortæller, at man ikke kan stille krav til brugeren om at gøre noget bestemt for at etab-

lere en god relation til behandleren: “Man kan give dem et tilbud, og hvis de er samarbejdsvillige og 

motiverede, så gør de selv det, der er nødvendigt. Det er behandlerens opgave, at give klienten mu-
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lighed for at gøre noget”. Men heri ligger jo samtidigt at krav til brugeren om at være samarbejds-

villig og motiveret.  

Brugerens samarbejdsvilje eller motivation bliver ofte omdrejningspunkt for om relationen får et 

succesfuldt udbytte. Det ses altså her, at motivation bliver et vigtigt kriterium ligesom i visiteringen 

og i spørgsmålet om behandlingens resultat. Men, som vi har været inde på tidligere, er motivation 

et uafklaret begreb og derfor ikke særlig velegnet som forklaringsgrundlag.  

Behandlernes fokusering på ærlighed og tillid i relationen står i nogen grad i modsætning til deres 

generelle opfattelse af narkomaners utroværdighed. Behandlerne beskriver generelt misbrugerne 

som mennesker, der er meget upålidelige, som ofte lyver, er selvcentrerede, manipulerende og lig-

nende. Det er ikke adfærd, der normalt anses for at være gavnlig i en mellemmenneskelig relation. 

Relationen til behandlerne må således, hvis den skal være god, være noget særligt anderledes i mis-

brugerens liv. Misbrugerne skal i relationen til behandlerne udvise en anden adfærd end den, der 

ellers forventes af dem. Hvilket i sig selv må siges at være et modsætningsfyldt krav at indfri.  

Behandlingsarbejdet indeholder en kontrolfunktion, som ikke kan undgå at have betydning for, hvor 

ærlig misbrugeren kan være, uden at det får konsekvenser af den ene eller anden art. Man kan stille 

spørgsmålstegn ved, om det er realistiske krav behandlerne stiller til indholdet af relationen. De 

krav, der stilles til både brugere og behandlere, virker som ideale fordringer, der ikke kan indfries i 

hverdagen og som derfor heller ikke er særligt brugbare som mål i arbejdet.  

4.8 Kategorisering af brugerne 

Brugergruppen i narkobehandlingssystemet har op igennem årene udviklet sig fra at være en for-

holdsvis homogen gruppe, hvad angik alder og baggrund, til i dag at være langt mere differentieret. 

Det, behandlerne beskriver som fællestræk ved brugergruppen, er manglende selvtillid og tro på, at 

de kan udrette noget, en oplevelse af mange nederlag og et dårligt netværk uden for stofmiljøet.  

En kategorisering, der går på tværs af behandlingsinstitutionerne, er inddelingen i ‘tunge’ og ‘lette’ 

brugere. De tunge brugere har en lang misbrugskarriere bag sig og flere afbrudte behandlingsforsøg 

og har i høj grad mistet troen på at komme til at leve et normalt liv. De lette brugere har en for-

holdsvis kort misbrugskarriere. De har et bedre netværk og er måske stadig tilknyttet sammenhæn-

ge, der ikke er koncentreret om stoffer, såsom uddannelse eller arbejdsplads. 

Hvilke konsekvenser får denne kategorisering så for den daglige behandlingspraksis? Et af de steder 

hvor disse begreber kommer i anvendelse, er i spørgsmålet om, hvem der får henvist hvilke brugere. 
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Der eksisterer en del forestillinger på behandlingsinstitutionerne om, at distriktscentrene holder på 

de lette brugere og kun visiterer de tunge videre i døgnbehandling. Denne diskurs åbner op for for-

klaringsmodeller, der kan begrunde en eventuel manglende succes på de enkelte institutioner. Be-

handlingsinstitutionens fiaskoer kan forklares med, at de får de tungeste brugere. Begreberne for 

også betydning for brugernes behandlingsprognose og dermed de ressourcer, der sættes ind i det 

enkelte tilfælde.  

Det er vanskeligt for de fleste behandlere, at beskrive en behandlingsprognose ud fra visitationssam-

talerne. Men alligevel har de en fornemmelse af, om behandlingsforløbet vil være vellykket eller ej. 

De kriterier, de lægger til grund for denne fornemmelse, bygger ofte på de erfaringer, de har gjort 

sig i arbejdet med narkomaner. De ting, som behandlerne lægger mærke til i visitationssamtalen, er 

følgende: Netværk af familie og stoffrie venner, evne til at koncentrere sig og ‘være til stede’ og 

hvorvidt misbrugerne kan forholde sig realistisk til egne muligheder og målsætninger.  

Der er altså et sammenfald mellem kriterierne for en god behandlingsprognose og målsætningerne 

for behandlingen, som i overvejende grad passer til de lette brugere. Det er indlysende, at behand-

lingsopgaven lettes, når brugerne er enige i målsætningen for behandlingen og måske allerede har 

nogle sociale strukturer, der fastholder dem i et stoffrit miljø. Værre ser det ud for de brugere, der 

enten ikke er enige i målsætningen - og her kan man måske især pege på den helt unge gruppe af 

misbrugere - eller de brugere som ikke har forudsætningerne for at leve op til disse kriterier for en 

god behandlingsprognose. 

4.9 Behandlernes perspektiv på brugernes udsagn 

Ud fra vores interviews med brugerne af behandlingssystemet opstillede vi nogle udsagn, som var 

centrale i forhold til brugernes oplevelser med behandlingssystemet. Vi præsenterede behandlerne 

for disse udsagn for at få deres perspektiv på brugernes oplevelser: 

1. Brugerne oplever manglende forståelse og afvisning i mødet med behandlingssystemet. 

Der er generelt en forståelse for, at misbrugerne kan have denne oplevelse. Det forklares med, at 

behandlingssystemet er overbelastet og derfor ikke har tilstrækkelige ressourcer til at møde de en-

kelte brugere på en ordentlig måde. Kriterierne for at komme i behandling kan være svært gennem-

skuelige og nogle gange ret tilfældige. Vi mødte også det synspunkt, at behandlerne ikke er gode 

nok til at beskrive behandlingsforløbet for klienterne. Behandlingskonceptet bliver således for uty-

deligt.  
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En anden måde at forstå udsagnet på var, at misbrugere generelt er hudløse og derfor ikke kan tåle 

afvisninger. De vil typisk opleve manglende forståelse og afvisninger fra deres omverden, hvilket 

derfor ikke er noget, man udelukkende kan tilskrive behandlingssystemet måde at fungere på. 

2. Behandlerne har ingen tillid til brugerne, fordi de er narkomaner. 

Groft skitseret er der to måder at forholde sig til dette udsagn. Det kan enten ses som et udtryk for, 

at misbrugerne har en lav selvopfattelse og tror, at andre tænker dårligt om dem (misbrugerne proji-

cerer). Det vil sige, at det er en opfattelse misbrugerne har, som ikke kan genfindes hos behandlerne. 

Eller man kan se udsagnet som en konsekvens af, at misbrugere generelt er løgnagtige og har en 

manipulerende adfærd. 

I begge tilfælde står man med et problem. Hvis det er misbrugernes projektioner, er det ikke noget, 

behandlerne umiddelbart kan ændre på. Så vil det være et gennemgående træk ved behandlingen af 

misbrugere, at de vil ‘beskylde’ deres behandlere for mistillid. Hvis misbrugerne bare generelt er 

løgnagtige, er det umuligt at oprette en relation baseret på ærlighed og tillid. I praksis kan behand-

lerne forsøge at håndtere problemet ved enten at konfrontere og bevidstgøre narkomanerne om deres 

projektioner og dermed forsøge at gøre dem forståeligt, at det er deres egen mistillid, der træder 

frem i deres forhold til andre. Eller de kan forsøge at tage højde for narkomanernes tendens til at 

lyve gennem øget kontrol i behandlingen.  

3. Brugerne mener ikke, at de har nogen reel indflydelse på deres behandlingsforløb. 

De fleste behandlere giver misbrugerne ret i dette udsagn. Misbrugerne har måske en mulighed for 

at vælge i mellem forskellige behandlingstilbud, men indenfor det enkelte behandlingstilbud - i 

hvert fald når vi snakker døgnbehandling - har de ikke specielt meget indflydelse. (Den indflydelse 

de kan have, drejer sig for eksempel om badminton fremfor bordtennis som aktivitet). Men behand-

lerne mener heller ikke, at det er hensigtsmæssigt, at brugerne får indflydelse på behandlingen. De 

er jo netop kommet i behandling ud fra en erkendelse af, at de ikke kan klare sig selv. Derfor er det 

nødvendigt, at sætte rammer for dem. Den manglende indflydelse begrundes også med, at misbru-

gerne er selvcentrerede og flyvske; de er derfor ikke ansvarlige og stabile nok til at få indflydelse.  

Samtidig støder vi også på det synspunkt blandt behandlerne, at det er vigtigt, at misbrugerne ople-

ver, at de har medbestemmelse, ellers når man ikke nogen vegne med dem. 
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4.10 Brugerindflydelsens dilemma 

Brugernes medbestemmelse og indflydelse er et omstridt emne. Langt de fleste behandlere mener, at 

ideen om brugerindflydelse er rigtig, men at det sjældent kan lade sig gøre i virkeligheden. Begrun-

delserne for, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, er både af organisatorisk og personlighedspsykolo-

gisk art. Behandlerne mener ikke, at der er den nødvendige tid til rådighed, hvis man skal udvikle et 

samarbejde med brugerne og heller ikke den kontinuitet et sådant samarbejde kræver, idet brugerne 

ikke er på institutionen længe nok. Brugerne har ikke de psykiske og sociale ressourcer, det kræver 

at være medbestemmende og tage et ansvar for behandlingen. De er ikke særlig gode til at holde styr 

på deres eget liv eller overholde de forpligtelser, de har. Derfor kan man ikke lade dem få afgørende 

indflydelse på behandlingen. Man kan her stille spørgsmålstegn ved, om man kan lære brugerne at 

tage ansvar for deres eget liv, samtidig med at man holder dem uden for indflydelse? Kan behand-

lingen blive meningsfuld for dem, uden at de får lov til at være med til at formulere indholdet og 

målsætningerne for behandlingen? 

Behandlerne er i spørgsmålet om brugerindflydelse i et dilemma: Som vi har nævnt, synes de, at 

tanken bag brugerindflydelse er god, men det er på mange måder uoverskueligt for dem reelt at 

skulle gennemføre brugerindflydelse. Det ville kræve, at de omlagde deres arbejde og tænkte over 

behandlingen på nye måder. De holder fast på at bevare kontrollen med så mange af behandlingens 

præmisser som muligt, de ønsker ikke at lægge selve rammerne for behandlingen ud til diskussion 

og forhandling med brugerne. De har altså også interesser i at holde misbrugerne uden for indflydel-

se og samtidig begrunde det med, at misbrugerne ikke er i stand til at varetage denne indflydelse.  

4.11 Behandlernes perspektiv på fremtidige udviklingsmuligheder  

Vi vil her fremhæve nogle af de udviklingsmuligheder, behandlerne peger på i forhold til deres ar-

bejdsvilkår og til narkobehandlingssystemet i det hele taget.  

Når behandlerne bliver bedt om at stille forslag til forbedringer af deres arbejdsbetingelser på be-

handlingsinstitutionerne peger de primært på bedre normeringer og flere ressourcer. Det fremhæves 

også, at der i højere grad skal stilles krav om, at medarbejderne har/udvikler nødvendige og relevan-

te kvalifikationer. Behandlerne efterlyser mere supervision, efteruddannelse og personalepleje; flere 

kurser (om f.eks. samtaleteknik, teorier om misbrug), i det hele taget input udefra (ekstern rådgiv-

ning/supervision, oplæg m.v.).  
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I forbindelse med udviklingen af behandlingspraksis har det stor betydning, at behandlerne giver 

udtryk for, at de ikke ved, hvordan de skal løse de behandlingsmæssige opgaver. Vi mener, at det er 

væsentligt i et felt som narkobehandling, - hvor behandlerne har forskellige uddannelsesmæssige 

baggrunde – at der i den enkelte praksis skabes rum til en fælles udvikling af behandlingskoncept, 

målsætninger og redskaber. Ligeledes må man tage alvorligt, at der fra flere parters side efterlyses 

efteruddannelse af narkobehandlere. Det er utilfredsstillende, at der ikke er sket noget på det uddan-

nelsesmæssige område trods den store efterspørgsel. Man kan undre sig over årsagerne hertil; er det 

spørgsmålet om hvem, der skal betale, eller er det fordi, at man ikke har indhentet og opsamlet til-

strækkelig viden til at opbygge en relevant uddannelse?    

Behandlerne udtrykker, som tidligere nævnt, en udbredt utilfredshed med kommunikationen i mel-

lem behandlingsinstitutionerne og det administrative/kommunale niveau.  Det er behandlernes øn-

ske, at man fra kommunalt hold interesserer sig mere for og får mere viden om, hvad der reelt fore-

går på institutionerne. Fra behandlernes side efterspørges et tættere samarbejde og mere lydhørhed 

overfor institutionernes meninger og erfaringer: “Man burde spørge de folk, der arbejder med det, 

man gerne vil vide noget om, i stedet for at spørge en konsulent, der ser institutionen et par gange 

om året”. 

Behandlerne mener, at der er kommet mere opmærksomhed på stofmisbrug som et samfundsmæs-

sigt problem, men at man samtidig ikke gør tilstrækkeligt for at afhjælpe de grundlæggende sam-

fundsmæssige problemer. Man skulle fokusere mere på forebyggelse af sociale problemer i for ek-

sempel daginstitutioner, skoler og familier. 

Som vi har været inde på tidligere, er revalideringen blevet nedprioriteret i behandlingen af misbru-

gere. Nogle behandlere peger da også på, at der er for meget fokus på stoffer og metadon i behand-

lingen. De ser ikke stofferne som det primære problem og fremhæver, at der skulle lægges mere 

vægt på uddannelse og revalidering af misbrugerne.  

Behandlernes ønsker og krav til behandlingssystemet afrunder dette kapitel, og det betyder, at vi 

gennemgået tre ud af de fire perspektiver. Det er et kompliceret og konfliktfyldt billede, der tegner 

sig af behandlingssystemet. Næste kapitel omhandler, hvordan dette stiller de helt unge potentielle 

brugere og hvilke særlige problemer, der fremkommer i mødet mellem de unge og behandlingssy-

stemet.  
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5. DE UNGES PERSPEKTIV 

Dette kapitel er skrevet på baggrund af interview med 8 unge under 23 år, hvoraf 2 ikke havde haft 

nogen kontakt til narkobehandlingssystemet. Desuden har vi brugt erfaringer fra frivilligt arbejde i 

Tjekpunkt, et psykolog praktikophold i Baghuset og deltagelse i Sjakkets aktiviteter.   

Kapitlet indledes med en generel beskrivelse af ungdom som fænomen og de problemstillinger og 

opgaver, der stiller sig for unge i dag. Det gør vi for at opridse, hvilke områder man fra behand-

lingssystemets side er nødt til at fokusere på og inddrage som temaer i behandlingen, hvis det skal 

lykkes at få unge misbrugstruede i tale.  

5.1 Det generelle ungdomsliv 

Ungdom som et kvalificeringsrum for overgangen fra barn til voksen er ikke et universelt fænomen, 

men opstod som en følge af de samfundsmæssige forandringer, der fulgte med industrialiseringen. 

Borgerskabets unge fik brug for et tidsrum, hvor de kunne kvalificere sig til de funktioner, de skulle 

udfylde i voksenlivet. Med den stigende teknologisering i produktionsformerne spredte fænomenet  

sig til alle samfundsgrupper. Op igennem 50’erne og 60'erne blev ungdommen, i takt med dens vok-

sende størrelse, genstand for en stigende kommerciel interesse og ungdommen blev tillagt forskelli-

ge holdninger og karaktertræk. Samtidig begyndte ungdommen også at manifestere sig som en poli-

tisk gruppe med egne holdninger og i opposition til det øvrige ‘etablerede’ samfund.   

Hvis man vil forstå den moderne ungdom og problemerne i ungdomslivet, er det nødvendigt både at 

se på individualiseringsprocessen og på de muligheder og problemer, der er forbundet med at blive 

voksen i en moderne verden. Den samfundsmæssige individualisering og differentiering er helt cen-

trale problemstillinger i modernitetens ungdomsliv. Ungdomslivet er med tiden blevet stadig vigti-

gere for den individuelle udvikling og ungdomslivet har på samme tid gjort udviklingskravene til de 

unge individualistiske i den forstand, at den enkelte unge skal udvikle sin egen personlighed og sin 

egen sociale kompetence. 

Ungdomslivet er båret af eller bliver understøttet af fremtiden og de perspektiver, man kan se for sig 

selv. Man skal i ungdomslivet kvalificere sig til en social position i voksenlivet. Det højmoderne 

samfund er i høj grad blevet et uddannelsessamfund, og som en følge af den hurtige samfundsmæs-

sige udvikling er det blevet nødvendigt til stadighed at skaffe sig nye kvalifikationer. Det stiller krav 

til de unge om at klare sig godt i skolen: Skoleliv og uddannelse er blevet den vigtigste ressource for 

succes i voksenlivet.  
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Mange unge har imidlertid problemer med at klare sig i skolen. De er fiaskoer i det uddannelses-

mæssige system, og det forklares ikke som tidligere med socialklassetilhørsforhold; de unge bliver 

derimod selv holdt ansvarlige. For disse unge er fremtidsperspektivet indsnævret i højere grad end 

tidligere, hvor der var større brug for ufaglært arbejdskraft. Arbejdsløshed og restriktioner på ud-

dannelse begrænser mulige fremtidsperspektiver. Ungdomsforskere peger på, at for disse unge bli-

ver engagement i organiseret ungdomsliv, skole og organiseret fritidsliv svært. Deres ungdomsliv 

centreres omkring kammeratgruppen. Igennem gruppen finder de unge et socialt liv, som de selv gør 

meningsfuldt og som for dem udgør et alternativ til en mere ‘etableret’ uddannelseskarriere6.  

De forskellige ungdomskulturer kan betragtes som aktivitetsmønstre lavet af unge for at håndtere 

modsætninger og opgaver, de møder i deres ungdomsliv. Samtidig er ungdomskulturerne også i høj 

grad iscenesat på forhånd for de unge. De fremstår som kommercialiserede tilbud, som de unge kan 

bruge. Ungdomskulturerne indeholder på denne måde en dobbelthed: de er udtryk for unges liv og 

kreativitet, men samtidig er de også producerede. Voksne har således store interesser i at påvirke 

ungdomskulturerne - ikke alene virksomheder og interessegrupper, der har et kommercielt sigte, 

men også voksne, der har pædagogiske interesser og mål, må søge at udøve eller manifestere deres 

indflydelse igennem ungdomsgruppen. 

I de følgende afsnit vil vi se på hvordan disse almene problemstillinger kommer til udtryk for den 

gruppe af unge, der bliver defineret som misbrugstruede. Og hvilke særlige problemer og opgaver 

der stiller sig for dem. Indenfor behandlingssystemet er misbrugstruet en bred definition på en grup-

pe af unge, der typisk ikke fungerer i det etablerede uddannelsessystem og derudover har et forbrug 

af typisk hash, men ofte også andre stoffer som speed, extasy og lignende. Ofte kommer de fra fami-

lier, der har eller har haft psykosociale problemer, og de er selv i konflikt med det sociale system på 

forskellig vis. 

5.2 De misbrugstruede unge 

De vigtigste aspekter af ungdomslivet for de unge, vi har talt med, er: Venner, bolig og uddannelse - 

i nævnte rækkefølge. Betingelserne for at realisere deres ønsker på bolig og uddannelsesområdet er i 

dag blevet vanskelige. Derfor er det heller ikke uforståeligt, at vennerne ofte kommer til at betyde så 

meget, da de unge i kammeratskabsgruppen oplever en umiddelbart større kontrol over deres livsbe-

tingelser. De fleste unge vil gerne bevæge sig imod et ‘normalt’ voksenliv, men de vil samtidig selv 

                                                 
6 Se bl.a. Mørch (1996a&b) og Kirsten Marie Bovbjerg & Bjørk Kjær (1995). 
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være med til at bestemme hvordan. I langt de fleste samfundsmæssige formaliserede kontekster for 

unge såsom uddannelse, ungdomsklubber og sociale institutioner, har de ikke ret meget medbe-

stemmelse. De unge er i høj grad tvunget til at acceptere de kriterier, de voksne sætter op for, hvad 

de skal lave, og hvordan de skal opføre sig. De unge i interviewene fortæller om, hvordan de er 

kommet til kort i disse sammenhænge og enten selv har forladt dem eller er blevet smidt ud, fordi 

de ikke kunne eller ville leve op til de krav, der blev stillet til dem om, at de skulle opføre sig på en 

bestemt måde.  

I kammeratskabsgruppen er de unge derimod ligeværdige parter, og de har en oplevelse af, at de har 

indflydelse på hvilke muligheder, der skal udforskes. Jo mindre de er forankret i andre sammen-

hænge, jo mere centralt placeret bliver livet med vennerne, og jo mere i opposition vil de være til 

den øvrige omverden udenfor gruppen. Livet i kammeratskabsgruppen er på ingen måder konflikt-

frit; der vil også være hierarkier, man skal indordne sig under og slagsmål om magt og indflydelse, 

men konflikterne udspiller sig i højere grad på nogle præmisser, som de unge kan relatere sig til og 

selv er med til at skabe og forandre. 

5.3 Stoffernes kvaliteter og kontekster 

Det er typisk at møde den holdning blandt de helt unge, at stoffer (som i denne forbindelse er hash, 

speed, extasy og lignende) ikke er noget problem. De tager stoffer ind i mellem, men de har ikke 

oplevelsen af, at det er et problematisk aspekt ved deres liv. De føler sig nærmest omklamret og 

forfulgt af voksne, som uafladeligt prøver at presse ned over hovedet på dem, at stoffer er ‘roden til 

alt ondt’. De unge stiller sig uforstående overfor sådan en holdning; de mener ikke, at de voksne 

ved, hvad de snakker om.  

De unge skelner meget skarpt mellem heroin/dope og andre stoffer. Heroin tager de meget afstand 

fra. Det er et stof, som forbindes med narkomani og ‘junkier’. Hvis de eventuelt har prøvet det, har 

de ofte ikke brudt sig specielt om virkningen. De unge bruger typisk stoffer, som giver dem energi 

og oplevelser, som handler om fest og ballade. En typisk udtalelse er: “Hvis jeg skal tage stoffer, er 

det fordi, der skal være gang i den…. Det er ikke særligt fedt at tage noget, hvis du skal være sam-

men med en masse, der ikke har taget noget f.eks. i skolen eller på arbejdet”.  

De unge har generelt positive erfaringer med stoffer. Dog er det ganske almindeligt, at de kan be-

skrive en enkelt eller to meget dårlige oplevelser, hvor de har haft nedtur eller har været på et ‘dår-

ligt trip’. Disse oplevelser kan have været meget skræmmende og have bremset deres stofbrug i en 

periode, men de får generelt ikke lov til at fylde særlig meget i forhold til den positive holdning til 
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at tage stoffer. De unge bruger også deres dårlige erfaringer med stoffer til at regulere deres forbrug 

med. De får en fornemmelse af, hvor meget og hvad de kan tåle i forskellige sammenhænge. 

En ung fortæller: “Jeg prøvede engang at tage speed fem dage i træk - det var faktisk uhyggeligt - 

jeg kunne ikke huske, hvad der var sket for fem minutter siden. Dagen efter fik jeg en gevaldig ned-

tur, hvor jeg rystede over hele kroppen. Det vil jeg bestemt ikke prøve igen og jeg har ikke siden 

dengang taget det mere end en aften.” 

Nogle af de begrundelser, de unge giver for at tage stoffer, handler om at “slippe for at tænke på 

noget” eller en øget selvværdsfølelse. Men de ser ikke samtidig stofferne som en flugt eller som en 

problematisk måde at løse problemer på. De påpeger ofte selv, at det er en dårlig ide at tage stoffer 

for at forsøge at få det bedre, hvis man er ked af det: “Man skal kun tage stoffer, når man har over-

skud.” I samme interview fortæller den unge imidlertid, at vedkommende ofte har taget stoffer for at 

slippe for kedsomhed. Denne modsætning mellem de begrundelser der gives for, hvornår man skal 

henholdsvis ikke skal tage stoffer og så den måde de i praksis beskriver deres stofbrug, er ud fra 

vores erfaringer meget udbredt. Ofte kan de unge ikke se, at der ligger en modsigelse i deres udtalel-

ser; de er ikke interesserede i at reflektere nærmere over det. Det kan ses som et billede på, at de 

unge er en del af en diskurs, hvor stoffer har en bestemt placering, og hvor man snakker om stoffer 

på en bestemt måde, særligt i forhold til behandlere og lignende. Samtidig er den konkrete brug af 

stofferne mere nuanceret og fleksibelt afstemt i forhold til de situationer, som de unge kommer i.    

5.4 Debatten omkring stoffer 

De unge føler sig generelt veloplyst med hensyn til stoffer. De ved godt hvilke farer og eventuelle 

eftervirkninger, der er forbundet med de forskellige stoffer. De synes, oplysningen omkring stoffer 

er præget af ‘den løftede pegefinger’ og overdriver de negative konsekvenser. Ofte kan de skræm-

mebilleder, der fremstilles af stofferne, virke tiltrækkende på de unge snarere end frastødende.  

De fleste unge har et meget afslappet forhold til hash. De kan slet ikke tage det alvorligt, hvis hash 

bliver sat i bås med andre stoffer. Hash bliver betragtet som ret uskadeligt, og fordømmende hold-

ninger til hash bliver mødt med overbærenhed eller hån. 

De unge er opmærksomme på i hvilke sammenhænge, det er acceptabelt at snakke om at tage stof-

fer. De skjuler deres eventuelle forbrug i de sammenhænge, hvor de ved, at det ikke vil blive vel 

modtaget. På den måde undgår de at komme i dialog med modsatrettede synspunkter. Man kan væl-

ge at se det som en accept af den fordømmende holdning overfor stoffer. Men, man får også det 
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indtryk, at de unge opgiver at snakke om deres forståelse af stoffer, fordi de ved, at de alligevel ikke 

kommer igennem med deres meninger. De befinder sig ikke i en position, hvor de bliver betragtet 

som kvalificerede nok til at indgå i en forhandling om, hvilken betydning stoffer kan tillægges. Så 

går de hellere deres egne veje og dyrker deres meninger i opposition til de voksne.  

5.5 Hvad betinger et misbrug? 

De unge distancerer sig meget markant til narkomaner eller ‘junkier’. Det er en helt anden verden og 

noget kvalitativt andet end deres eget liv.  

De unge peger på, at det, der afgør om man er misbruger eller ej, handler om den måde, man bruger 

stofferne på. Hvis man bruger dem som en flugt fra problemer, så er de tilbøjelige til at betegne det 

som et misbrug. Det er ofte ikke så meget mængden eller hyppigheden af stofindtagelsen, der bliver 

betragtet som afgørende, selv om det selvfølgelig har en vis indflydelse på, hvad de vil betegne som 

et misbrug. 

Personlighedsmæssige egenskaber bliver ofte tilskrevet stor betydning, når de unge skal vurdere, 

hvad der har betydning for, om man udvikler et misbrug: “Enten så kan man tåle det, eller også kan 

man ikke”. Og dem, der har en “svag psyke”, er særlig meget i farezonen. Det er altså nogle meget 

diffuse kriterier, de unge stiller som definition på et misbrug. På den måde beskriver de meget godt, 

at misbrug eller afhængighed ikke er et entydigt forhold, men et samspil mellem mange forskellige 

faktorer, samtidig bliver det svært at snakke konkret med dem om deres eget brug som et eventuelt 

misbrug; de kan ikke fanges på noget, kriterierne kan bøjes i mange retninger. Men her må man 

også medtænke, at misbrug af stoffer er et af de mest tabuerede og marginaliserende afhængigheds-

forhold i den vestlige verden. Så selvfølgelig er det ikke noget, man uden videre vil fanges på. 

Nogle unge forbinder imidlertid også misbrug med den samfundsmæssige situation: ”Men det må 

også være noget samfundsmæssigt - der må jo virkelig være noget galt med den her verden, siden 

folk finder det nødvendigt at tage alt muligt for overhovedet at kunne holde ud at være i den her 

verden”.  Der peges her også på det aspekt, at de unge ofte ikke kan se en fremtid for sig selv i det 

almindelige veletablerede samfund. 

5.6 De unge og behandlingssystemet 

De unge kender som regel ikke så meget til narkobehandlingssystemet. Det er ikke noget, de over-

vejer som en mulighed. Det er igen en verden, der ikke har noget med deres egen at gøre. Samtidig 

har de en meget stor mistillid til behandlingssystemet i det hele taget. De føler sig svigtet og misfor-
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stået af det sociale system og generaliserer disse dårlige erfaringer over på behandlingssystemet. De 

fleste kan også fortælle en historie om en ven eller veninde, som har fået det værre eller i hvert fald 

ikke er blevet hjulpet af at komme i enten misbrugs- eller psykiatrisk behandling. En ung fortæller 

om en oplevelse af misbrugsbehandling for unge under 18 år: “Jeg mødte en ung misbruger på en 

ungdomspsykiatrisk afdeling, men hende gjorde de bare afhængig af en anden slags medicin - den som 

systemet accepterer, så jeg tror egentlig ikke, at behandlingssystemet har så meget at tilbyde unge i 

dag. Hvis jeg en dag skulle få et alvorligt problem med stoffer, ville jeg kun gå til mine venner for at få 

hjælp. Mine venner og jeg har meget lidt tillid til behandlingssystemet, vi har dårlige erfaringer med 

det sociale system.” 

De unges holdning er generelt, at der er bedre hjælp at hente hos venner eller familie end i behand-

lingssystemet. Det er jo ikke i sig selv en negativ, eller bekymrende holdning, men da det ofte viser 

sig, at de unges venner og familie ikke har særlig mange ressourcer til at hjælpe, når det bliver aktu-

elt, kommer de unge reelt til at stå meget alene.  

Et andet vigtigt aspekt af den manglende kontakt til behandlingssystemet er de unges uvillighed i 

forhold til at identificere sig med en så marginaliseret gruppe, som narkomanerne udgør. Det er en 

skræmmende forestilling at blive kategoriseret som narkoman/misbruger. De er med rette usikre på, 

hvilke fremtidige konsekvenser, det kan indebære for dem. De markante holdninger til narkomaner, 

der eksisterer blandt de unge, betyder også, at de unge, som betegnes som misbrugere, meget vel 

kan risikere at blive udstødt af fællesskabet. Det betyder, at de unge er nød til at være meget var-

somme med at udstille deres brug af stoffer. Ikke mindst, hvis de har en anelse om, at det måske er 

ved at tage overhånd. Der kan være mange situationer, hvor det er hensigtsmæssigt for dem at skjule 

deres reelle forbrug for hinanden. Det kommer til at stå i modsætning til,, at venner og familie er 

dem, de vil søge hjælp hos, hvis de har brug for det. Det kan de altså heller ikke gøre uden omkost-

ninger.  

5.7 Tilbud til unge 

De unge beskriver, at de institutioner, som de kender, har meget bestemte, ensidige holdninger til 

stoffer (hash muligvis undtaget), og de unge kan derfor ikke diskutere deres reelle brug af stoffer. 

De unge efterlyser steder, hvor de ikke oplever at få trukket tingene ned over hovedet, hvor de har 

indflydelse på, hvad stedets indhold skal være. De mener, at man skal undgå kun at samle unge med 

stofproblemer. De skal derimod være sammen med alle slags unge, så de kan møde andre unge og få 
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andre interesser og andre venner: “Man skal være sammen om noget andet end stoffer, ellers kom-

mer man aldrig videre.” 

Man møder også blandt de unge den holdning, at de bare vil have lov til at være i fred. Det er meget 

en reaktion på, at de er umådeligt trætte af voksne, som blander sig i deres liv og vil bestemme, 

hvad der er godt og skidt for dem. Fordømmende holdninger fra voksne/behandlere fordrer ikke 

dialog. 

En del af ungdomslivet i dag omhandler, for en stor del af de unges vedkommende, det at eksperi-

mentere med stoffer, og af den grund vil nogle naturligvis befinde sig i en risikozone. Derfor er det 

selvfølgelig velbegrundet som voksen/behandler at være bekymret. Det er dog samtidig også nød-

vendigt at anerkende, at de unge vil være reelt medbestemmende, når det drejer sig om, hvordan de 

skal leve deres liv. Helt centralt bliver det derfor, hvordan man får en dialog med de unge, der ikke, 

set fra deres perspektiv, er baseret på fordomme, men som i stedet har til hensigt at få de unge til at 

reflektere over, hvordan og hvad de bruger stofferne til. 

Når man spørger de lidt ældre misbrugere, hvilke tilbud de gerne ville have haft, da de var helt unge 

og på vej ind i et misbrug, så efterlyser de ofte kontakt til ansvarlige voksne. Ofte har de følt sig 

overladt til sig selv. Det har været for nemt bare at få lov til at passe sig selv. Den voksenkontakt 

eller støtte, som de eventuelt er blevet tilbudt, har de afvist på grund af, at de følte sig presset, mis-

forstået, overhørt osv. Det er meget afgørende, hvad det er for en hjælp, de er blevet tilbudt. De ef-

terlyser altså ikke bare indgriben fra systemets eller de voksnes side, men en bestemt slags indgriben 

som i højere grad havde foregået på deres præmisser og med respekt for deres meninger.   

5.8 Afhængighed og selvbestemmelse 

Man kan betragte de forskellige behandlingskontekster, som de unge kommer i, som ungdomsrum - 

konstrueret af voksne for unge, der har brug en særlig indsats. Behandlingsinstitutionerne skal orga-

nisere betingelser for de unges kvalificering til voksenlivet og overtage dele af familiens støttende 

opgaver. Modsætningen som de unge - i denne sammenhæng - skal lære at håndtere er, at det er de 

voksne, der definerer, hvornår de skal behandles som børn eller unge. Således er det de voksne, der 

bestemmer, hvor stor de unges indflydelse på deres aktuelle situation skal være. Det bliver et pro-

blem for de unge, at denne bestemmelse af dem som enten børn eller unge skifter. Behandlingsinsti-

tutionen, sagsbehandler og forældre definerer, hvornår den unges vurderinger af sig selv og sin situ-

ation er acceptable.  I nogle situationer er de voksne nød til at anerkende de unge netop som unge og 

ikke børn, og de kan derfor ikke uden videre tage beslutninger hen over hovedet på dem. Det ‘tvin-
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ger’ dem til at forsøge at samarbejde med de unge. Men det betyder også en stigende frustration for 

de voksne, fordi de har svært ved at etablere et samarbejde med de unge på den voksne verdens 

præmisser. De unge accepterer almindeligvis ikke for eksempel pædagogernes holdning til tage 

stoffer. Jo mere pædagogerne presser på, jo mere fastholder de unge, at “de voksne forstår ikke no-

get”. I behandlingskonteksten er de unge på den anden side også afhængige af de voksnes velvilje. 

De kan jo netop som unge ikke fuldstændig klare sig selv. De er afhængige af de midler og mulig-

heder, som de voksne kan stille til rådighed for dem. 

De voksne har svært ved at acceptere de unges krav om selvbestemmelse, fordi det kræver, at de 

skal afgive en del af deres kontrol og åbne op for muligheder, hvis konsekvenser de ikke kan forud-

sige. Den nemmeste løsning bliver derfor at definere de unge som børn eller umyndige og således 

fratage dem kompetence i forhold til at bestemme rammer og indhold af for eksempel behandlings-

kontekster.  

Det er her oplagt at drage en parallel til misbrugernes position i behandlingssystemet. De kommer 

som en marginaliseret gruppe, der bliver frataget visse, for andre mennesker, almindelige rettigheder 

i et lignende dilemma omkring selvbestemmelse og afhængighed. Misbrugerne er afhængige af, at 

tilpasse sig behandlernes ønsker og krav og samtidig vil de forsøge at holde fast i deres egne per-

spektiver og ret til medbestemmelse over deres eget liv.  

I behandlingen af misbrugerne kommer behandlerne, lidt karikeret sagt, til at stå i et dilemma, der 

modsvarer forældres forsøg på at håndtere deres teenagebørn.   

5.9 Hvad er relevante kvalifikationer for medbestemmelse? 

I en samtale med en sagsbehandler fortæller denne, at hun er meget bekymret for en ung, hun mener 

har misbrugsproblemer og hun ville ønske: ”At man kunne låse hende inde, til hun kom til fornuft - 

men det må man jo ikke nu om dage”. Sagsbehandleren er tydeligvis frustreret og usikker på, hvad 

der er det bedste at gøre. Det kan ikke bare forklares med, at det er en dårlig sagsbehandler. Det er 

generelt svært for de voksne at vurdere de unges situation. Der kan være en usikkerhed med hensyn 

til, hvad der er nødvendige og relevante kvalifikationer for at kunne bestemme selv. Denne proble-

matik er langt fra blevet mindre med ungdomslivets tidligere selvstændiggørelse igennem de senere 

år og med udviklingen af omfattende mulighedsrum for de unge. De voksnes eller familiens mulig-

heder for at vurdere de unges situation og hvad, der er nødvendigt for deres udvikling er ikke længe-

re til stede i samme grad, som de har været. 
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Ungdomslivet har selvfølgelig ændret sig, fra de voksne selv var unge. Og mange af de arenaer, som 

de unge færdes i, er skabt og formet af de unge selv og derfor også ret utilgængelige for de voksne. 

Der opstår en forståelig bekymring og usikkerhed over, “hvad det nu er for noget, de unge laver”. 

Der er også en meget reel risiko for, at det går galt for de unge, hvis de ikke får udviklet de kvalifi-

kationer, det kræver at bevæge sig over i voksenlivet. 

Trods mange velmenende voksnes intentioner om at beskytte de unge, så er et af ungdommens om-

drejningspunkter en mestring af selvbestemmelse, og det er derfor i høj grad nødvendigt at selvbe-

stemmelse og medbestemmelse bliver helt centrale begreber i behandlingen af unge.  

5.10 De skrøbelige unge 

De unge, der i dag betegnes som misbrugstruede, er fortrinsvis unge med store sociale problemer. 

De er ikke en del af de etablerede ungdomssammenhænge. De mangler grundlæggende færdigheder 

i forhold til at skabe sig et succesfuldt liv med karriere, familie osv. De opfattes derfor ofte fra be-

handlingssystemets side som unge, der er psykisk skrøbelige, uden mange ressourcer og dermed 

som unge, der har brug for beskyttelse og den omsorg, de så tydeligt ikke har fået igennem deres 

opvækst. Dette billede af de skrøbelige unge står i skarp kontrast til de unges eget billede af sig selv 

og deres venner. Mange unge oplever denne pædagogiske omsorg som en umyndiggørelse. De op-

fatter sig selv som værende i stand til at tage vare på sig selv; trods dårlige betingelser. Denne mod-

sætning imellem behandleres opfattelse, og de unges selvopfattelse er med til at blokere for et sam-

arbejde omkring de unges situation og de unge opfatter derfor ikke behandlingssystemet som en reel 

mulighed for at få hjælp til at forbedre deres livssituation.  

Samtidig er opfattelsen af de unge som skrøbelige med til at blokere for andre udefrakommendes 

adgang til de unge. Vi har ofte mødt det synspunkt, at de unge er for psykisk skrøbelige til at forhol-

de sig til andre end de behandlere, som gennem en lang og sej proces har oparbejdet et vist tillids-

forhold til dem. Behandlerne kommer til at fungere som en slags ‘gatekeepers’; der afgør hvem og 

hvad de unge kan ‘holde til’ at komme i kontakt med. Når behandlerne får denne funktion, skyldes 

det bekymring for de unges velfærd, men også for at deres eget arbejde med de unge bliver forstyr-

ret. Behandlerne kan for eksempel være nervøse for, at når vi, som udefrakommende forskere, øn-

sker at interviewe de unge omkring deres brug af stoffer, er det med til at fremme de unges identitet 

som misbrugere, hvilket behandlerne arbejder ihærdigt på at undgå.  

Behandlernes ønske om at beskytte de unge er forståelig, men det kommer til at stå i kontrast til de 

ofte meget barske liv, som de unge lever til daglig, og som behandlerne umuligt kan beskytte dem 



side 40  I Sisyfos’ fodspor  

imod. Spørgsmålet er også, om det er hensigtsmæssigt at forsøge at være de unges værn. Behand-

lingen skulle jo i sidste ende gerne føre til, at de unge får udviklet deres selvbestemmelse og også 

kan give sig selv den fornødne beskyttelse.  

Vi har nu med kapitlet om de unge, været de fire perspektiver igennem. Som afslutning på denne 

rapport følger her en opsamling og diskussion af de problemstillinger, som vi ser, som de væsentlig-

ste. Endvidere ønsker vi med det sidste kapitel at perspektivere det spørgsmål, der var udgangs-

punktet for undersøgelsen: “Hvad betinger, at de unge stofmisbrugere/misbrugstruede ikke ønsker 

eller kan bruge behandlingssystemet?”. 
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6. OPSAMLING OG DISKUSSION  

Brugerundersøgelsen har ført os langt omkring i narkobehandlingssystemet, og vi har i de foregåen-

de kapitler beskrevet de forskellige perspektiver, der er på behandlingssystemets styrker og svaghe-

der. Nogle læsere vil måske synes, at der er fokuseret meget på svaghederne og (for) lidt på styrker-

ne. Det kan dels begrundes i, at denne undersøgelses formål har været at afdække problemstillinger, 

der hindrer de unge misbrugeres kontakt til behandlingssystemet og derfor naturligt er fokuseret på 

problemer, som på den ene eller anden måde skal håndteres fremover. Dels afspejler det også ind-

holdet i de interviews, vi har lavet. Vi har generelt mødt en meget stor grad af utilfredshed fra alle 

parter i behandlingssystemet. Samtidig en utilfredshed, der er rettet forskellige steder hen.   

I dette kapitel vil vi opsummere og perspektivere nogle af de problemstillinger, som vi mener er 

centrale. Vi har i kapitlet prioriteret at lave en opsamling, der gerne skulle give et samlet billede af 

nogle væsentlige problemområder fremfor at nå alle problemstillinger igennem.  

6.1 Den unikke bruger og kludetæppet 

Noget af det, som vi gerne vil fremhæve, er den historiske bevægelse i opfattelsen af misbrugerne 

som gruppe: Væk fra opfattelsen af stofmisbrugere som en homogen brugergruppe med et fælles 

problem, til det som vi vil kalde ‘konstruktionen af den unikke bruger’. Brugere med helt individu-

elle problemer, behov og muligheder. Med denne udvikling følger decentralisering og specialisering 

af behandlingen. Behandlingssystemet har tilsvarende udviklet sig hen imod differentierede behand-

lingstilbud med den hensigt, at flest mulige kunne få et relevant tilbud. Denne bevægelse er ikke 

speciel for narkobehandlingssystemet - man kan drage paralleller til mange andre behandlingsområ-

der som foreksempel det psykosociale område og psykiatrien. 

Denne udvikling er et opgør med de ‘diagnosticeringstankegange’ og den kassetænkning, som tidli-

gere har præget de sociale institutioner. Man foretog en diagnostisering af problemet, diagnosen  

pegede så på en bestemt behandling, uanset klienternes individuelle forskelle. I takt med, at man 

problematiserede denne objektgørelse af klienterne, kom begreber som ‘bruger’, ‘det hele menne-

ske’ og ‘at møde mennesket hvor det er’ i fokus. Man forsøgte at tænke udover den stempling 

diagnostiseringsprocessen medførte og sætte mennesket med dets individuelle forskelle i fokus 

fremfor problemet eller sygdommen. Disse nye tanker betød, at man opfattede brugernes problemer 

langt mere differentierede, end man før havde gjort, og det skabte dermed behov for mere forskel-
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ligartede behandlingstilbud. De nye behandlingstilbud, der blev oprettet som følge af denne ny-

tænkning, var ofte ambulante og placeret geografisk tættere på brugerne. At disse omstruktureringer 

indenfor behandlingsområderne betød besparelser, fordi der blev oprettet flere ambulante pladser i 

stedet for døgnpladser, var jo kun en fordel.  

Denne nye måde at forstå brugerne på, som selvstændige mennesker, der foretager individuelle valg, 

betyder også, at de bliver ansvarlige for disse valg og i yderste konsekvens, at de er ansvarlige for 

både deres nuværende marginalisering og for at bryde den. Det vil sige, at når de eksempelvis væl-

ger en igangværende behandling fra, kan det i behandlingssystemet forklares med misbrugernes 

selvdestruktive personlighedstræk, eller med utilstrækkelige psykiske ressourcer.  

På det ideologiske og politiske niveau har der været en udvikling hen imod at forsøge at bryde mar-

ginaliseringsprocesserne gennem at indføre brugerindflydelse og medbestemmelse i behandlingen. 

Det er overordnet et forsøg på en demokratiseringsproces. Men reelt at bryde en marginaliseret posi-

tion kræver, at man får adgang til at deltage i de samfundsmæssige produktive processer. Denne 

problemstilling skal således i høj grad håndteres på politisk og samfundsmæssigt niveau som et fæl-

les samfundsmæssigt ansvar. Ellers kan snakken om brugerindflydelse og medbestemmelse i stedet 

blive en skjult fralæggelse af behandlingsansvaret, hvor misbrugeren bliver pålagt eneansvaret for at 

bryde sin egen marginalisering7. For de enkelte behandlingsinstitutioner er det svært konkret at im-

plementere målsætninger omkring demokratisering og brugerindflydelse. Institutionerne har på linje 

med deres hjælpefunktion, hvilket vi før har været inde på, blandt andet også en kontrolfunktion, 

som kommer til at stå i vejen for brugernes medindflydelse. 

Man kan se det samlede narkobehandlingssystem som et forsøg på at lave et kludetæppe af mange 

forskellige behandlingstilbud, der gerne skulle passe sammen og give et større hele i sidste ende. 

Denne kludetæppestrategi har imidlertid også bevirket, at systemet er blevet opsplittet og diffust. 

Det får det helt konkrete udtryk, at de enkelte institutioner ikke kender tilstrækkeligt til hinanden og 

derfor heller ikke har en indbyrdes forståelse af hinandens opgaver og placering i systemet. Dette 

gælder selv de centrale instanser, der er oprettet med henblik på at skabe overblik. 

Selv om systemet er udviklet for at tilpasse sig brugergruppen, oplever brugerne systemet som for-

virrende, usammenhængende og uigennemskueligt.  

                                                 
7 Morten Nissen (1996). 
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6.2 Kludetæppestrategiens visiteringsproblemer 

Brugernes oplevelser med behandlingssystemet peger også på disse organisatoriske problemer. Efter 

oprettelsen af distriktscentrene, hvor visiteringen er blevet centraliseret, er hele indgangsproceduren 

til behandlingssystemet blevet langsommeliggjort, fordi misbrugerne både skal visiteres gennem 

distriktscentrene og godkendes på den enkelte institution. For brugerne giver det indtryk af mang-

lende imødekommenhed og forståelse af deres situation og akutte behov. Netop det har stor betyd-

ning for gruppen af unge misbrugere, som endnu ikke har lært at ‘operere på systemets præmisser’. 

Der fremtræder derudover, for os at se, en meget central konflikt omkring distriktscentrenes funkti-

on. Der er fra Socialdirektoratets side klare forestillinger om, at distriktscentrene skal tage sig af 

visitering og efterbehandling/revalidering, men, som vi har været inde på, fokuserer distriktscentre-

ne i stadig højere grad på - selvfølgelig udover visiteringen - at lave ambulante behandlingstilbud. 

Ideologien bag oprettelsen af de fire distriktscentre var at skabe nogle centrale instanser, der kunne 

fungere koordinerede i forhold til behandlingen af den enkelte misbruger. Samtidig skulle der i di-

striktscentrene opbygges viden og overblik over den samlede mængde af behandlingstilbud, således 

at den bedste ‘parring’ mellem misbruger og behandlingstilbud kunne finde sted. Dette ville spare 

ressourcer og hjælpe misbrugere med at finde rundt i et broget system.  

Distriktscentrene har i perioden, hvor lægernes metadonudlevering blev stoppet, haft et stort pres på 

deres visiteringsfunktioner. Det har medført lange ventetider og flaskehalse flere steder i systemet. 

Denne problemstilling kunne man forvente ville glide i baggrunden, når puklen af visitationer var 

overstået. Her mener vi imidlertid, at man kan pege på nogle problemer, som ikke er begrundet i en 

periodevis overbebyrdelse af distriktscentrene. Distriktscentrene støder på forskellige problemer i 

visiteringen af deres klienter. De oplever, at der ikke er særlig mange misbrugere, der umiddelbart 

er interesseret i døgnbehandling. Hertil kommer, at ikke særlig mange misbrugere gennemfører det 

behandlingsforløb, de visiteres til. Distriktscentrene står så med misbrugere, der over en varierende 

tidsperiode skal motiveres til døgnbehandling, tillige med misbrugere, der vender tilbage efter en 

‘mislykket’ behandling. Det giver et pres på de ambulante tilbud, som distriktscentrene ikke oplever 

kan dækkes, medmindre de selv går ind og udbyder behandlingstilbud. Det drejer sig her ofte om 

ambulante behandlingstilbud til misbrugere, der er på metadon. Man kan også forstå det således, at 

distriktscentrene kan se, hvor manglerne i systemet er, og derfor går ind og laver den nødvendige 

kompensation. Det får dels den virkning, at andre behandlingstilbud oplever, at distriktscentrene går 

ind i konkurrencen om klienterne - tilmed en ulige konkurrence, da distriktscentrene har den visite-

rende funktion. Distriktscentrene får således en naturlig interesse i at holde på klienter, som de me-
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ner fordelagtigt kan indgå i deres egne behandlingstilbud. Dels betyder det, at distriktscentrene om-

prioriterer en del af deres ressourcer til behandling, dermed bliver der færre ressourcer til det vi-

dens- og overbliksskabende arbejde. Denne større del af ressourcerne, som distriktscentrene investe-

rer i udvikling af egen ambulant behandling, kan også være med til at rykke ved centrenes ‘objekti-

ve’ vurdering af hvilket behandlingstilbud, der er bedst egnet for den enkelte bruger. Det kommer til 

at betyde, at behandlingsinstitutionerne bliver utrygge over, at distriktscentrene kan tage patent på at 

vurdere kvaliteten at deres behandling, og de bliver irriterede og frustrerede over, at de skal spekule-

re i at pleje deres relationer til distriktscentrene. Behandlingsinstitutionerne oplever, at deres tilfør-

sel af brugere er afhængige af, om de står på god fod med distriktscentrene.  

Distriktscentrene får på flere måder en bedømmelsesfunktion, idet de har kompetencen til at vurdere 

de enkelte behandlingstilbud. Det betyder, at distriktscentrene typisk etablerer samarbejdsrelationer 

med et udvalg af det samlede behandlingssystem og udelukker institutioner, som, de af forskellige 

grunde mener, ikke er pengene værd eller ikke har tillid til. Udviklingen af få, men udbyggede sam-

arbejdsrelationer mellem distriktscentrene og de enkelte behandlingsinstitutioner kan ses som et 

resultat af den manglende evaluering og vurdering af de enkelte behandlingstilbud. Distriktscentrene 

har således ikke nogle overordnede målsætninger eller kriterier, de kan bruge til at finde rundt i det 

brogede behandlingsmarked. Så bedømmelsesfunktionen kommer i høj grad til at foregå efter det 

enkelte distriktscenters interne kriterier, og dermed også efter de visiterende medarbejderes præfe-

rencer. Det ser således, for os at se, ud som om at den overordnede styring og udviklingen af de 

konkrete målsætninger, som skulle understøtte distriktscentrenes koordinerende funktion, ikke har 

været tilstrækkelig.  

Den seneste tids udvikling i narkobehandlingssystemet er som nævnt udtryk for en differentierings-

strategi. Vi mener imidlertid at kunne se en tendens til, at differentieringen på flere områder er 

uklar. Samtidig har man ikke formået at komme udover - måske snarere tværtimod - interne stridig-

heder og mistro i behandlingssystemet. Det er således nødvendigt at intensivere arbejdet med at 

udvikle overordnede målsætninger for det samlede behandlingssystem og med at konkretisere disse 

i forhold til de forskellige institutioner, særligt distriktscentrene som spiller en meget central rolle i 

udøvelsen af de overordnede målsætninger. 

6.3 Mangel på klare målsætninger i behandlingsarbejdet  

I de interviews, vi har lavet, bliver der fra mange forskellige sider peget på problemer i behandlin-

gen. Begrundelserne for, hvorfor narkobehandling er problematisk på forskellig vis, varierer efter, 
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hvem man spørger, med en tendens til at ansvaret placeres et andet sted end der, hvor man selv be-

finder sig. Problemerne forklares henholdsvis med ressourceproblemer af både økonomisk og per-

sonalemæssig art, på grund af for mange (dårligt begrundede) omstruktureringer pålagt ovenfra. 

Eller med ressourceproblemer på institutionerne begrundet i problemer med at implementere om-

struktureringerne efter hensigten. 

De mange omstruktureringer af behandlingssystemet har medvirket til, at behandlerne udtrykker 

uklarhed og usikkerhed omkring fælles målsætninger - både de politiske og institutionelle. Behand-

lerne ‘overlades’ derfor til at bruge deres egne måldefinitioner i det daglige arbejde. Forbindelsen 

mellem de overordnede målsætninger og deres eget konkrete arbejde bliver svag og utydelig. Når 

målsætningerne er uklare, bliver behandlingsarbejdet let diffust og frustrerende. Der er ikke nogle 

kriterier at vurdere sit arbejde i forhold til. Den enkelte behandler kan derfor opleve, at han/hun står 

alene med de problemer, der opstår i behandlingen og selv må udvikle strategier til at forsøge at 

tackle dem. Relationen mellem behandler og bruger bliver, som vi var inde på i behandlerkapitlet, 

mere og mere fremtrædende i behandlingsarbejdet, fordi den enkelte behandler oplever, at det er et 

af de eneste områder, de reelt har indflydelse på. Derfor kan det også blive et personligt nederlag for 

behandleren, hvis behandlingen eller relationen ikke lykkedes.  Disse forhold er medvirkende til den 

store personalegennemstrømning og oplevelse af udbrændthed blandt behandlerne, som vi har mødt.   

Målsætningerne på narkoområdet er også i sig selv modsætnings- og konfliktfyldte, hvilket et citat 

fra Københavns kommunes nye socialplan tydeligt illustrerer: “Alle forundersøgelser har samstem-

mende vist, at blivende stoffrihed (mere end 3 år) og fravær af stof- og/eller alkoholmisbrug opnås 

relativt sjældent,[…] stort set uafhængigt af hvilken behandling, de pågældende tidligere har mod-

taget. Hvis målet for indsatsen udelukkende er stoffrihed, er den derfor som regel dømt til at mis-

lykkes. Stofmisbrugsproblemet kan ikke udryddes […]. Dette er ikke ensbetydende med, at man 

giver op i forhold til problemet, men bør derimod anspore til, at man realistisk forsøger at begrænse 

det og dets konsekvenser. Dette gøres bedst ved at fastholde den overordnede målsætning om stof-

frihed for alle.”8  

Dette citat viser det særlige konfliktfelt, narkoproblematikken er indlejret i; hvor adfærden hos bru-

gerne på den ene side er kriminaliseret, og hvor man på den anden side gerne vil se igennem fingre 

med den for at hjælpe dem til et bedre liv. Denne modsigelse kan under den nuværende lovgivning 

                                                 
8 Socialplan for Københavns kommune 1997-2000, s. 59. 

 



side 46  I Sisyfos’ fodspor  

ikke overskrides, men det er væsentligt, at institutionerne og de enkelte behandlere reflekterer over, 

hvordan de forholder sig til denne modsætning og hvilken betydning, den får for deres konkrete 

praksis. 

Manglen på klare målsætninger vanskeliggør også, at institutionen kan fremstå med et fælles bud-

skab til brugerne, og det bliver derfor tydeligt, hvorfor brugerne lægger altafgørende vægt på be-

handlernes personlighed.  Det kommer for brugerne ofte til at handle om at finde den ‘gode behand-

ler’, der udviser velvilje og forståelse -  snarere end at finde det rigtige behandlingstilbud. De uklare 

målsætninger betyder endvidere, at brugerne får svært ved at se meningen med behandlingens ud-

formning. De oplever, at de selv skal lægge et meningsfuldt indhold ind i behandlingen, og det føler 

de sig ofte ikke i stand til. 

6.4 Manglende viden og redskaber 

Behandlerne er ofte frustreret over, at de ikke har en tilstrækkelig brugbar forståelse eller teori om 

narkomani, og de oplever, at de mangler behandlingsmæssige redskaber i forhold til at hjælpe den 

enkelte misbruger. I vores materiale er der to forskellige tilgange til behandlingen der er tydelige - 

den terapeutiske og den adfærdsregulerende. Disse to tilgange kan sagtens være repræsenterede på 

samme institution, og samme behandler kan benytte begge metoder, men i denne fremstilling er det 

hensigtsmæssigt at skille dem lidt ad og se på hvilke særlige problemer, der knytter sig til dem hver 

især. 

I den terapeutiske tilgang begrunder den enkelte behandler misbruget i narkomanens tidlige psyko-

sociale udvikling. Når problemets kerne placeres i barndommen, ses løsningen på problemet ofte 

som terapi. I terapien kan misbrugeren arbejde med sin problematiske udvikling og de uheldige for-

holdemåder, den har medført. I vores materiale lægger både brugere og behandlere, som vi har be-

skrevet, da også afgørende vægt på relationen mellem dem i forhold til behandlingens succes. 

Spørgsmålet er så, hvorfor etableres disse relationer så ikke bare? I de interviews, vi har lavet med 

brugere og behandlere, er der enighed om, hvilke forudsætninger der er nødvendige: “Ærlighed, 

tillid og samarbejdsvilje”. Når det nu, på trods af enigheden, er så vanskeligt at etablere denne rela-

tion, skyldes det flere ting. Fra brugernes side kan det være - en ikke så lidt - risikabel affære at ind-

gå med fuldstændig ærlighed i en sådan relation. At være narkoman betyder, at man tilhører en ud-

stødt og kriminaliseret gruppe, og derfor kan det være forbundet med store omkostninger at være 

ærlig både for det videre behandlingsforløb, men også for den opbakning de kan forvente i forhold 

til andre sociale hjælpeforanstaltninger. På den anden side - og som en mulig konsekvens af det 
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ovenstående - hersker der blandt behandlerne en udbredt enighed om, at narkomaner er utroværdige 

og upålidelige. Når vi ser på disse to udgangspunkter, er det måske ikke så svært at forstå, hvorfor 

relationen ikke, på trods af gode intentioner, altid bliver, som man ønsker. 

Når behandlerne fokuserer på adfærdsregulering som behandlingsstrategi, kommer de til at stå med 

et problem omkring, hvordan man kan ændre narkomanernes adfærd. Behandlerne oplever, at de 

ikke har de redskaber, der skal til for at hjælpe narkomanerne til at ændre deres handlinger. Dette 

fokus på, hvordan man kan ændre folks adfærd, kommer til at fremstå som problematisk, fordi det 

bliver løsrevet fra de konkrete betingelser og grunde misbrugerne har til at handle på bestemte må-

der.  

Relationen mellem bruger og behandler drejer sig ikke kun om stofmisbruget og ændring af mis-

brugsvaner, men det kontrolaspekt, som uvægerligt er forbundet med behandlerens placering i et 

offentligt regi, kan ikke uden videre overskrides. Problemet opstår når den mellemmenneskelige 

relation ophæves til et ideelt behandlingsredskab, samtidig med at kontrolaspektet forsvinder, og 

behandleren enten bebrejder sig selv og sine manglende kvalifikationer, eller tilskriver det grund-

læggende træk ved misbrugerens personlighed, når det ikke lykkedes at etablere en god relation. 

6.5 Problemer omkring revalidering  

Der er rimelig enighed om, at revalidering er en nødvendig del af behandlingen. Det virker imidler-

tid som om, det kniber med at gennemføre revalideringen i praksis. Der peges både fra KooMis’ og 

behandlernes side på samfundsmæssige faktorer, som større arbejdsløshed og højere grad af margi-

nalisering, der besværliggør revalideringen. Der er enighed om, at det er svært, hvis ikke umuligt, 

for narkomanerne at slippe misbrugstilværelsen, hvis de ikke har noget at sætte i stedet for og reva-

lideringen fremhæves således stadig, som noget man skal fokusere mere på.  

Det ser, for os at se, ud som om, at revalideringen i høj grad er faldet ud af behandlingen, måske 

fordi de samfundsmæssige muligheder for revalidering, som eksisterede for 10 år siden, er forsvun-

det, og man ikke har fundet nye revalideringsformer til at erstatte dem. Ligeledes er efterbehandlin-

gen i høj grad blevet nedprioriteret, dels på grund af nedskæringer op igennem 1980’erne. Men det 

er også sket som en konsekvens af den stigende terapeutisering af behandlingen, hvor behandlernes 

interesser i langt højere grad er gået i retning af at udvikle terapeutiske færdigheder, fremfor at etab-

lere og udbygge netværk til uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, der eventuelt kunne indgå i 

revalidering og efterbehandling.  
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Generelt er behandlingssystemet meget fokuseret på at få misbrugerne motiveret til eller vellykket 

igennem en stoffri behandling. Når misbrugerne kommer ud af behandlingen og er stoffri, overlades 

de i meget høj grad til sig selv. Det på trods af at selve afgiftningen på mange måder er det mindste 

problem. 

6.6 Terapeutisering af behandlingssystemet 

Som vi kort var inde på i det forrige afsnit, har terapi som behandlingsmetode vundet større og stør-

re indpas indenfor mange behandlingsområder. Det er en generel samfundsmæssige tendens, som 

kan ses i sammenhæng med det moderne samfunds individualisering, der sætter fokus på det særlige 

ved individet. Det betyder, at ethvert problem er helt enestående og individuelt, og derfor er terapi 

ofte den mest indlysende løsning.  

Den øgede terapeutisering, der er sket på området, kan ligeledes ses som et svar på den stigende 

oplevelse af manglende indflydelse på den samfundsmæssige udvikling. I takt med de dårligere be-

tingelser på arbejdsmarkedet, har behandlingsinstitutionerne til en vis grad lukket sig om sig selv og 

koncentreret sig om, hvad de havde mulighed for at udvikle, nemlig terapien. I terapien bestemmer 

institutionen selv målsætningen og hvilke midler, der skal anvendes for at nå denne. Her møder be-

handlerne ikke samme magtesløshed, som overfor samfundsudviklingen, men har i stedet en ople-

velse af indflydelse og kontrol over betingelserne. På trods af alle de væsentlige menneskelige om-

råder man kan arbejde med i terapien, så kvalificerer det ikke direkte til at gå ind i konkurrencen om 

arbejdspladser eller til at skabe sig en plads i samfundet. Når brugerne forlader behandlingen, har de 

fokuseret meget på stofproblemet og narkomanadfærd, og dermed er de dårligt udrustede til at tage 

fat på alle de andre områder et ‘almindeligt’ liv indholder. En udvikling, som måske bedre end no-

get andet illustrerer dette, er den forholdsvis store tilgang af eksnarkomaner, der gerne vil være nar-

kobehandlere. De har igennem deres lange vej i behandlingssystemet kvalificeret sig på et område - 

nemlig i den terapeutiske behandling af narkomaner.  

6.7 Brugernes individualisering 

Modernitetens fokusering på det selvskabende individ, som livet igennem udvikler sig selv og sine 

kvalifikationer, afføder en særlig måde at forstå og tale om marginaliserede grupper. 

Således er det negative billede af brugergruppen, der eksisterer blandt behandlerne, selvfølgelig ikke 

grebet ud af den blå luft, men afspejler i høj grad den offentlige debat og er en konsekvens af den 

stigende marginalisering og kriminalisering af narkomaner, vi har set i de senere år.  
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Brugerne bliver, tildels som følge af den nye opfattelse af en meget differentieret brugergruppe, i 

stigende grad individualiseret. De står meget alene med deres problemer, som de selv i sidste ende 

har skylden og ansvaret for og dermed også ansvaret for at komme ud af.  Individualiseringen er 

samtidig også en konsekvens af det fremherskende stigmatiserende billede af narkomaner. Den en-

kelte narkoman kan ikke identificere sig med dette negative billede, men opfatter - af naturlige 

grunde sig selv - mere nuanceret. Det forhindrer dem dog ikke i at se på narkomaner generelt i over-

ensstemmelse med dette negative billede9. Det bliver på denne baggrund svært at støtte op omkring 

hinanden, når man selv er noget særligt i forhold til de andre. Det begrænser igen brugernes mulig-

hed for at få indflydelse som gruppe både politisk og behandlingsmæssigt, da de ikke har noget or-

ganiseret fællesskab. Set ud fra et kontrolpolitisk synspunkt kan denne situation være ønskelig, idet 

man så kan tackle dem hver for sig. 

Et forsøg på at organisere misbrugere er opstået med oprettelsen af ‘Brugerforeningen’. Her samles 

både eksmisbrugere og aktive misbrugere for bedre at kunne manifestere sig politisk og for at støtte 

hinanden socialt. Men selv i Brugerforeningen er det fortrinsvis eksmisbrugere og misbrugere, der 

er stabiliseret på metadon, der er hoveddrivkræfterne, idet livet som aktiv misbruger, under de nu-

værende betingelser, ikke lader megen tid tilovers for politisk arbejde. 

Diskursen omkring de samfundsmæssigt marginaliserede grupper er i gennem de seneste år blevet 

skarpere og mere markant. Den skabes i høj grad på det politiske niveau og producerer og reprodu-

cerer de begreber, vi bruger til at beskrive den sociale verden. Og det er igennem denne diskurs, vi 

bestemmer, hvordan vi afgrænser ‘almindelige mennesker’ fra ‘de andre’. Den er både bestemmen-

de for, hvordan vi forstår ‘de andre’ og for hvor meget og hvordan, der skal interveneres i forhold til 

dem. Skærpelsen af diskursen er med til at danne grundlag for alle de nye sanktioner, man har 

iværksat, overfor blandt andet narkomaner, de seneste år. 

Det er klart, at narkomanerne ikke er uvidende om eller uberørte af deres samfundsmæssige udsatte 

position. De føler sig i høj grad stemplet, og selv hvis de er kommet ud af deres afhængighedsfor-

hold til stoffer, er de stadig eksnarkomaner. Derfor er de er ofte også henvist til at bygge deres nye 

liv op sammen med andre eksnarkomaner.   

                                                 
9 jvf. Karen Ellen Spannows kronik d. 26. Februar 97 i Politiken 
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6.8 Problembestemmelse og motivation 

Hvis vi bevæger os fra de samfundsmæssige problemstillinger ned til brugernes konkrete møde med 

samfundets hjælpeforanstaltninger, kommer brugernes beskrivelse af manglende forståelse og imø-

dekommenhed fra behandlingssystemets side frem. En væsentlig grund til brugernes oplevelse er, at 

de ikke selv er med til at definere deres problemer, men er nød til at anerkende behandlingssyste-

mets problem- og løsningsdefinitioner, før de kan få adgang til behandling. Det er måske særligt et 

problem for de unge misbrugere som (endnu) ikke definerer sig selv som narkomaner eller misbru-

gere. De mener derfor ikke, at de har brug for hjælp, der er defineret omkring et misbrugsproblem. 

De definerer deres problemer ud fra en lang række andre faktorer. Og hvis de oplever at have brug 

for hjælp, vil det være i forhold til områder i deres liv, som de selv opfatter som problematiske. 

Brugerne møder denne præmis, når de kommer i kontakt med behandlingssystemet. Hvis brugerne 

ikke er enige i behandlingssystemets definition på og løsning af problemet, begrundes det ofte fra 

behandlernes side med, at brugeren ikke er parat/motiveret til behandlingen. Men, som vi har set, er 

det uklart for både behandlerne og brugerne, hvad der skal til for at være motiveret og dermed ska-

bes risikoen for at begrebet motivation bliver det, som vi har kaldt en ‘sort boks’; et sted hvor ad-

skillige af de problemstillinger, man støder på i behandlingen, kan placeres. Vi kunne også fristes til 

provokatorisk at give et bud på en definition af begrebet motivation; - nemlig graden af villighed 

hos brugeren til at overtage behandlingssystemets definition af vedkommendes problemer og løs-

ningsmodellen for disse. Man kan med andre ord sige, at behandlingssystemets selvforståelse har  

bevæget sig derhen, hvor  årsagen til, at stofmisbrugere ikke er motiveret for behandling, ikke forkla-

res med, at behandlingssystemet ikke evner at motivere dem, men fordi stofmisbrugerne mangler mo-

tivation10. 

Nogle af de problemer, vi har beskrevet, aktualiseres i særlig grad omkring de helt unge misbrugere, 

idet det er de færreste unge, som opfatter sig som misbrugere. I stedet opfatter mange af disse unge 

stoffer som en helt naturlig del af ungdomslivet. 

6.9 Problemer og perspektiver omkring de helt unge misbrugere 

Unge misbrugere eller misbrugstruede, som betegnelserne i sig selv indikerer, defineres ofte ud fra 

de problemer, som stofbruget giver dem. Vi mener, at man i højere grad må anskue deres problemer  

som ungdomsproblemer og således forstå de måder, de unge handler på i specifikke situationer, som 

måder at løse problemer på, lærte eller udviklede, i det brede ungdomsliv. En del af grunden til, at 

                                                 
10 For mere herom se Jacob Winsløw 1984. 
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behandlingssystemet fremstår som utilstrækkeligt for de unge, er, at det ikke i tilstrækkelig grad har 

det generelle ungdomslivsproblem med som en del af fokus i behandlingen. I behandlingen af de 

unge må man fokusere på de modsætninger i ungdomslivet, som vanskeliggør individuelle udvik-

lingsmuligheder og se på, hvordan ungdomslivsbetingelser bliver brugt af den enkelte unge. Således 

må man forsøge af afdække forbindelserne mellem det brede ungdomslivs succes/fiasko og misbrug i 

specifikke problemsituationer, når man vil forstå problemet omkring og intervenere overfor unge mis-

brugere.  

Som vi har beskrevet, har ungdomslivet en stor betydning for udviklingen af relevante kvalifikatio-

ner til voksenlivet. Men som vi også har været inde på, kan det - både for unge og voksne - være 

svært at afgøre, hvad der er relevante kvalifikationer. Muligvis fordi det er så vanskeligt at orientere 

sig i, om det, de unge gerne vil, nu også indholder de relevante kvalifikationer, har dette aspekt en 

tendens til at glide ud til fordel for forskellige terapeutiske tiltag, der er lettere at håndtere. 

For at komme i dialog med de unge må kvalificeringsaspektet altså være en central del af de sam-

menhænge, man ønsker at de unge skal deltage i. Men bestemmelsen af indholdet af disse kvalifika-

tioner, og hvordan man opnår dem, må foregå i et samarbejde med de unge. Det betyder ikke, at de 

unge bare skal have lov til at bestemme det hele, men det betyder, at man må forsøge at gå i dialog 

om både mål og rammer for den sammenhæng, man vil etablere.  

Det væsentligste for unge i dag er - uanset hvilken baggrund, eller hvilke problemer de har - at ska-

be sig selv en voksen og selvstændig tilværelse, som de selv er med til at give mening og indhold. 

Derfor tiltrækkes langt de fleste unge af sammenhænge, de enten selv er med til at definere eller af 

sammenhænge, der kvalificerer dem til at få indflydelse på/rådighed over deres livsbetingelser, som 

for eksempel uddannelsesinstitutioner. Det er også, hvad de lidt ældre misbrugere fortæller, når de 

ser tilbage og tænker over, hvad de gerne ville have haft af hjælp, da de var unge. De efterlyser en 

ansvarlig voksenkontakt, der i højere grad foregik på deres præmisser. De oplever at være blevet 

ladt i stikken, hvis de ikke ville acceptere behandlernes præmisser. En anden grundlæggende præ-

mis må være, at de unge skal kunne se nogle muligheder for sig selv, dels aktuelt som støtte til det 

liv de lever nu, men også fremtidsrettet som støtte til det liv de gerne vil leve.  

Et dilemma for mange unge misbrugere i behandling handler ofte om, at de kvalifikationer, de skal 

mestre for at leve ‘det gode liv’ efter endt behandling, forekommer dem fuldstændigt uoverkomme-

lige, og derfor opgiver de på forhånd og falder tilbage til det liv de kender, og de handlefærdigheder 

de har udviklet der. Derfor er det nødvendigt at skabe nogle overgange for de unge, som fastholder 

kvalificeringsaspektet og som bæres oppe af fremtidsperspektivet. 
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Det sidste, som vi vil fremhæve her, er det problematiske i, at der på nuværende tidspunkt ikke ek-

sisterer formelle kontekster, hvor stofbrug ikke er tabu. Selv en organisering som Sjakket - der mu-

ligvis har den største kontaktflade til de misbrugstruede unge - udgrænser unge med stofproblemer. 

Det sker tildels, fordi der også blandt unge er skarpe holdninger til bestemte former for stofbrug. 

Men konsekvensen for de misbrugende unge bliver, at de ikke kan reflektere over, til hvad og hvor-

dan de bruger stoffer, uden at de risikerer at blive udstødt fra sammenhængen. Dette problem er 

endnu større i de almindelige børn- og unge institutioner.  Det er derfor nødvendigt, at der etableres 

sammenhænge, som forsøger at bryde denne tabuering, samtidig med at de er fokuseret om de tema-

er, der er relevante for de unge. 

Det er en svær opgave at håndtere misbrugsproblemer både set som et individuelt og samfundsmæs-

sigt problem  - og måske særligt omkring de helt unge. Der er i høj grad brug for en større indsats i 

forhold til at udvikle flere tilbud til disse unge.  

Vi håber, at vi med denne rapport kan bidrage med tanker og ideer til at starte og videreudvikle så-

danne tilbud.   



Mette Christoffersen & Dorte Kousholt  side 53  

7. LITTERATURLISTE  

Asplund, Johan (1987). Sociala livs elementära former. Bokförlaget. 

Bovbjerg, Kirsten Marie og Kjær, Bjørk (1995): Udstødelsesprocesser blandt unge i København. 

Bader, Kurt (1993): Hjælpeløse hjælpere. Hans Reitzels Forlag. 

Chaiklin, S & Lave, J. (ed.): Understanding practice. Cambridge University Press. 

Dreier, Ole (1993): Psykosocial behandling, en teori om et praksisområde. København: Dansk Psy-

kologisk Forlag. 

Dreier, Ole (1994): Personal Locations and Perspectives. Psychological aspects of social practice. 

In: Psychological Yearbook vol. 1. Museum Tusculanum. 

Dreier, Ole (1996): Psychotherapy as a constellation of practice across contexts. In Mattingly, Ch. & 

Garro, L. C. (eds.): Narratives of Illness and Healing. Berkeley: University of California 

Press. 

Elsass, Peter (1996): Brugerindflydelse - en retfærdiggørelse af omstruktureringer. I Forskelle  og 

Forandring. Jensen, U.J., Qvesel, J og Andersen, P.F. Forlaget Philosophia. 

Giddens, Anthony (1991): Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. 

Polity Press. 

Højholt, Charlotte (1993): Brugerperspektiver. Forældres, læreres og psykologers erfaringer med 

psykosocialt arbejde. København: Dansk Psykologisk Forlag. 

Jørgensen, Torben B. & Melander, Preben (1992) (red.): Livet i offentlige organisationer. Økonom-

forbundets Forlag. Kap 2. 

Juul, Søren & Ertmann, Bo ( 1991): Gadebørn i Storkøbenhavn. Socialforskningsinstituttet. 

Justitsministeriet (1994): Bekæmpelse af Narkotikamisbruget. Elementer og hovedproblemer. Ju-

stitsministeriet. 

Kommissionen for de europæiske Fællesskaber (1994): Fællesskabsindsats vedrørende bekæmpelse 

af narkotikamisbrug. KOM(94) 223 endelig udg. Bruxelles, 21.06. 

Københavns Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning (1997): Socialplan for Københavns Kom-

mune 1997-2000. 

Lægeforeningens redegørelse om narkotikapolitik (1994): Ugeskrift for Læger 156/6 31. januar. 

Lægeforening og Samfund. 

Mrck, Line (1995): Praksisforskning - teori og metode. Udkast nr. 1. 



side 54  I Sisyfos’ fodspor  

Mørch, Sven (1996a): Ungdomsliv - identitet og kultur?. I Højholt, C. & Witt, G. (red.): Skolelivets 

Socialpsykologi. København: Unge Pædagoger. 

Mørch, Sven (1996b): Ungdomsliv som social konstruktion. I Hedegaard, M. (red.): Praksisformers 

forandring - personlig udvikling. Aarhus Universitetsforlag. 

Nissen, Morten (1992): Brugerperspektiver og praktiske, psykosociale sundhedsbegreber. Nordisk-

Psykologi 44(4) (s. 256-270). 

Nissen, Morten (1994): Brugerpræmissernes diskurser og handlesammenhænge. Det teoretiske ud-

gangspunkt for evalueringen af Projekt Gadebørn. 

Nissen, Morten (1996): Et socialpsykologisk bidrag til forståelsen af brugerindflydelse i psykosocial 

praksis. I Jensen, U.J. & Andersen, P.F.:  Forskelle og Forandring - bidrag til humanistisk 

sundhedsforskning. Aarhus: Philosophia. 

Skinhøj, Kirsten Tue (1994): Effekten af hidtidig behandling. Bilag til Center for Rusmiddel Forsk-

nings Narkomisbrugsbehandlingsevaluering, okt. Københavns og Århus Universitet. 

Spannow, Karen Ellen (1997): Fordomme om narkomaner. Kronik i Politiken d. 26. februar. 

Winsløw, Jacob (1984): Narreskibet - en rejse i stofmisbrugerens selskab fra centrum til periferi af 

det danske samfund. Forlaget SOCPOL. 


