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FORORD

Det har længe stået højt på kompetencecentrets liste over påtrængende vidensbehov at få
mere solid viden om de udfordringer personalet i den specialiserede retspsykiatri oplever i
relation til misbrug og misbrugsbehandling. Det er derfor en stor glæde at se, at en sådan
undersøgelse har set dagens lys og nu afrapporteres som en sammenhængende syntese i
dette KFR Arbejdspapir nr. 5.
Når undersøgelsen har kunnet udføres med så høj deltagelse i såvel besvarelse af
spørgeskemadelen som i fokusgruppeinterviews, skyldes det, at alle afsnitsledelserne i den
specialiserede retspsykiatri på PC Glostrup og PC Sct. Hans har bakket op og understøttet,
at det var vigtigt at bidrage til at få belyst nogle af de centrale problemstillinger vedrørende
misbrug. En sådan opbakning er meget værdifuld og hjælper Kompetencecenter for
Retspsykiatri til at fastholde princippet om, at forskning og vidensproduktion på det
retspsykiatriske område i Region Hovedstadens Psykiatri skal være praksisnær og
anvendelsesorienteret. I skrivende stund genstår opgaven med at formidle og videndele
undersøgelsens resultater tilbage til klinisk praksis. Dette sker i første omgang i form af
dette arbejdspapir, og efterfølgende vil undersøgelsens resultater blive anvendt i
kompetencecentrets undervisning, ligesom det vil være oplagt stof til temadage og oplæg i
mindre enheder i organisationen. Derudover håber jeg, at dette arbejdspapir, ligesom flere
af de forrige i rækken, bringes i anvendelse i det daglige kliniske udviklingsarbejde i
afsnittene.
Stor tak til undersøgelsens deltagere, afsnitsledelserne og projektets referencegruppe, der
har bidraget med faglig sparring undervejs. Endvidere takkes Karina Aga Sachse fra
Kompetencecenter for Patientoplevelser og Katrine Schepelern Johansen, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, for at have kvalitetssikret det videnskabelige arbejde i form af
fagfællebedømmelse.
God læse- og arbejdslyst!
Bo Andersen
Centerchef
PC Sct. Hans

SAMMENFATNING

Baggrund og formål
Der er mange fortællinger om misbrug1 både blandt ansatte i psykiatrien og blandt
psykiatriske patienter. Der er ligeledes mange fortællinger om forekomst af misbrug blandt
retspsykiatriske patienter, herunder fortællingen om, at denne patientgruppe skulle være
særligt og meget mere misbrugende end almenpsykiatriske patienter. Fortællinger og
antagelser er der således mange af, men mere systematisk viden om omfanget af misbrug
og

misbrugsdiagnoser,

hvilke

kliniske

tilgange,

der

anvendes

i

tilbud

om

misbrugsbehandling til retspsykiatriske patienter og hvilke forståelser af og syn på misbrug,
der er i spil, er meget sparsom. Systematisk viden om professionelles forståelser af misbrug
og deres syn på udfordringer i misbrugsbehandling er en væsentlig forudsætning for at
kunne tilrettelægge og ivaretage indsatser og behandlingstilbud på dette område.
Formålet med denne undersøgelse har været at få belyst nogle af disse videnshuller. De
centrale forskningsspørgsmål, vi har søgt svar på, er:
•

Omfanget af misbrugsdiagnoser og aktivt misbrug blandt patienter, der behandles
i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri?

•

Hvilke kliniske tilgange anvendes i misbrugsbehandlingen?

•

Hvilke syn på og forståelser af misbrug kommer til udtryk blandt de
fagprofessionelle?

•

Hvilke udfordringer oplever de fagprofessionelle i praktiseringen af
misbrugsbehandling til retspsykiatriske patienter?

•

Derudover sigter projektet mod at etablere en oversigt over det eksisterende
vidensgrundlag om misbrugsbehandling målrettet retspsykiatriske patienter.

Undersøgelsen er udført i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri
(RHP). Den er baseret på gennemgang af eksisterende viden på området, på spørgeskema1

I denne undersøgelse anvendes begrebet misbrug til at betegne en problematisk brug af rusmidler.
Denne begrebsbrug er valgt, fordi den favner, at enten patienten selv, pårørende, personalet eller
anklagemyndigheden forstår en bestemt brug af rusmidler, som noget, der skaber problemer for det
liv, patienten i øvrigt gerne vil leve og udfolde. Endvidere anvendes begrebet misbrugsdiagnoser,
og dette refererer til de diagnoser, der optræder i kapitel F10-19 i WHO’s sygdomsklassifikation.
Se INDLEDNING samt afsnit om begrebsbrug.

besvarelser fra samtlige 15 afsnitsledelser i den specialiserede retspsykiatri og på 12
fokusgruppeinterviews med en bred repræsentation af de fagprofessionelle, der indgår i
psykiatrisk pleje og behandling. Spørgeskemaerne skulle kortlægge omfang og kliniske
tilgange, mens fokusgruppeinterviewene skulle give yderligere indblik i personalets syn på
og forståelser af centrale problemstillinger vedrørende misbrug.2 Denne mixed methodtilgang har bidraget til et omfattende empirisk materiale, som kan anvendes til at belyse en
lang række aspekter vedrørende omfang, praksisser, forståelser og udfordringer. Det
kvalitative materiale er bredt, detaljeret og varieret, og vi vurderer, at de udførte analyser
og fortolkninger har analytisk generaliserbarhed. Det vil sige, at de fremanalyserede
mønstre og temaer repræsenterer flere end de, der har deltaget i undersøgelsen, og at
konklusionerne er udtryk for tendenser, der går på tværs af den specialiserede retspsykiatri
i RHP. Den kvantitative kortlægning af omfang af misbrugsdiagnoser og aktivt misbrug er
baseret på aktuelle opgørelser fra samtlige afsnitsledelser. En sådan kortlægning på tværs
af den specialiserede retspsykiatri i RHP har ikke tidligere været gennemført.

Resultater
Omfang
61,2 procent af patienterne i den specialiserede retspsykiatri (172 ud af 281) har en
misbrugsdiagnose i tillæg til en anden psykiatrisk ICD-10-diagnose. Der er imidlertid store
variationer i forekomsten, fra 45 – 100 procent, fordelt på 41 forskellige ICD-10
misbrugsdiagnoser

(jf.

WHO

ICD-10,

kapitel

F10-19).

De

mest

udbredte

misbrugsdiagnoser vedrører cannabis, alkohol, multiple stoffer samt kokain. Afsnittet med
den laveste procentandel patienter med en dobbeltdiagnose (45 procent) er et af de to
ambulante teams. Der er en markant forskel mellem de to ambulante teams; hvor andelen
af patienter med dobbeltdiagnose er 63 procent i det ene team, er den i det andet team 43
procent.
Undersøgelsen fandt også, at 29 procent af alle studiets patienter (n=281) vurderedes til at
have et aktivt misbrug, og at 65,4 procent af de patienter, der var kendt med en
misbrugsdiagnose, havde et aktivt misbrug (n= 172). Forekomsten af aktivt misbrug var
højere blandt de ambulante patienter (69 procent) end blandt de indlagte (29,5 procent).
Variationerne mellem forekomst af misbrugsdiagnoser og aktivt misbrug understreger, at
2

Se bilag.

det er relevant at skelne mellem disse og at præcisere, hvornår der tales om henholdsvis
aktivt misbrug og det at være tildelt en eller flere misbrugsdiagnoser.
Misbrug fylder på mange forskellige måder
Misbrug fylder også på mange andre måder udover den numeriske forekomst af
misbrugsdiagnoser og aktivt misbrug. Aktivt misbrug i afsnittet fylder ifølge de
professionelle på den måde, at det kan have store implikationer for sikkerhed og miljøet i
et sengeafsnit, men i perioder, hvor der ikke er aktivt misbrug, er det kontrolforanstaltninger
og det at forebygge indsmugling af stoffer, der fylder, i og med at dette arbejde lægger
beslag på en stor del af personalets tid. Misbrug kan også fylde mentalt for de
professionelle, fordi det kan være vanskeligt at være vikarierende håb for patienten og at
fastholde troen på behandlingens nytte i lange forløb med jævnlige tilbagefald. Endelig
gives der eksempler på, at misbrug fylder, fordi det kan være vanskeligt at tale med
patienterne om den ambivalens, der nogle gange ledsager misbrugspraksisser.
Syn på misbrug
Det er en stærkt og gennemgående opfattelse hos de professionelle, der har deltaget i
undersøgelsen, at misbrug først og fremmest er forstyrrende og forværrer prognosen for
behandlingen af psykisk sygdom. De professionelle har ligeledes fokus på de somatiske og
psykiske skadevirkninger, der kan knytte sig til misbrug, de sociale problemstillinger,
herunder gæld, der ofte afledes af misbrug, at det kan være konfliktskabende i forhold til
medpatienter og øger risikoen for recidiv til kriminalitet.
Misbruget har forskellige funktioner
Det er samtidig karakteristisk, at de professionelle har mange nuancerede forståelser af, at
misbrug kan have mange forskellige funktioner. Her peges især på misbrug som en form
for selvmedicinering, der kan dæmpe ubehagelige symptomer, kvikke op eller give ro.
Misbrug kan også bruges til at booste, så man bliver mere udadvendt og lettere kan møde
og interagere med sin omverden, eller til at dæmpe ubehagelige følelser eller nervøsitet.
Misbrug kan være adgang til et fællesskab og en måde at kommunikere på, det kan være en
årelang vane og derfor det mest oplagte og meningsfulde at ty til for en række patienter.
Det beskrives også, at misbrug kan være en form for modmagt, og et af de eneste områder,
hvor patienter oplever at kunne bestemme noget selv, eller at det bliver en sport at forsøge
at få stoffer ind i sengeafsnit, for derved at ”snyde” personalet. Stoffer kan også have en
rekreativ funktion og være forbundet med stor nydelse, så stor, at det kan være vanskeligt

at opstille noget alternativ, der overhovedet er i nærheden af at hamle op med den
tilfredsstillelse stoffer kan give. Endelig beskriver de professionelle kedsomhed, fravær af
meningsfulde aktiviteter og beskæftigelse som noget, der har stor betydning for patienternes
misbrugsadfærd. Disse eksempler på misbrugets mange forskellige funktioner
understreger, hvor væsentligt det er, at professionelle interesserer sig for, hvorfor den
enkelte misbruger og hvilken funktion eller funktioner dette har.
Differentiering imellem typer af stoffer
Det generelle billede er, at de professionelle overordnet har fokus på såvel legale som
illegale stoffer som problematiske. For så vidt angår de illegale stoffer, er der en række
deltagere, der differentierer mellem hash og hårde stoffer. Synet på dette varierer imidlertid
og ser ud til at afhænge af om man arbejder i sengeafsnit eller i ambulant regi. Den
beroligende effekt der for nogle patienter, kan være ved brug af hash, ser ud til i et vist
omfang at kunne rummes i ambulant regi, mens det giver andre udfordringer i sengeafsnit,
f.eks. fordi stofindtag her generelt præger miljøet i afsnittet.
Hvem ejer problemet?
På spørgsmålet om, hvad de fagprofessionelle tror, at patienterne tænker om deres eget
misbrug, er det et gennemgående tema, at mange patienter ikke selv opfatter deres misbrug
som problematisk. Der er også udbredt enighed om, at mange patienter typisk vil benævne
deres brug af legale eller illegale stoffer som et forbrug, og ofte også et kontrollerbart
forbrug. Der er dog også eksempler på, at patienter er kede af et misbrug og betragter det
som problematisk, men at det nogle gange tager lang tid at nå frem til en erkendelse af, at
en rusmiddelpraksis er problematisk for den enkelte eller for pårørende og omgivelser.
Selvom der gives eksempler på, at også patienter betragter misbrug og misbrugsadfærd som
problematisk, og som noget de gerne vil ophøre med eller mindske, så er det gennemgående
indtryk alligevel, at misbrug først og fremmest er et problem for de professionelle, fordi det
griber ind i den pleje og behandling, man gerne vil tilbyde og lykkes med.
Misbrug som en sygdom, eller…
Fokusgrupperne blev også spurgt om deres syn på forholdet mellem misbrug og andre
psykiske lidelser, og om de opfatter misbrug som en psykisk sygdom? På dette spørgsmål
svarede enkelte, at de betragtede misbrug som et problem på linje med andre psykiske
lidelser, men det gennemgående indtryk er, at informanterne meget hurtigt lægger
forbehold til og betoner vilje eller motivation som en faktor. Når der spørges nærmere ind

til det, bliver det tydeligt, at en medicinsk forståelse af misbrug som fortrinsvis et
sundhedsproblem og en sygdom ikke er fremtrædende. For flere af de informanter, der
egentlig som udgangspunkt svarer, at der er tale om en sygdom, er det karakteristisk, at de
samtidig har behov for at betone, at det i givet fald er en anden slags sygdom end
eksempelvis skizofreni. Flere af deltagerne anvender ligeledes udtrykket, at det er en
sygdom for nogle patienter. Derved opererer de professionelle tilsyneladende med en partiel
eller individuel forståelse af misbrug som en uforskyldt sygelig tilstand. Det er samtidig
karakteristisk, at spørgsmålet om misbrug som en sygdom ofte leder hen til drøftelse af,
hvorvidt psykisk sygdom eller misbrug kom først, og hvad der er afledt af hinanden. Her er
der imidlertid udbredt enighed om, at de to tilstande gensidigt forstærker og virker negativt
ind på hinanden. På tværs af alle fokusgrupperne forbliver det uklart, hvordan deltagerne
mere præcist forstår forholdet mellem misbrug og anden psykopatologi, og misbrug i sig
selv.
Forholdet mellem misbrug og kriminalitet
En række af deltagerne er optaget af forholdet mellem misbrug og kriminalitet, og det leder
i en række interviewsituationer til hurtige retrospektive slutninger om, at et flertal af
patienter har haft misbrug relateret til deres indekskriminalitet. Det forbliver uklart, hvad
disse opgørelser baseres på (og en afklaring heraf ville i princippet kræve en systematisk
gennemgang af mentalerklæringer og domsudskrifter og/eller at dette afdækkes i
individuelle misbrugsanamneser). Her er det karakteristisk, at psykologerne som faggruppe
nuancerer disse fortællinger og minder om, at det er væsentligt at differentiere mellem
misbrug i relation til indekskriminalitet og misbrug som risikofaktor i forhold til
fremadrettet kriminalitetsforebyggelse. Flere deltagere peger på, at de oplever, at der er en
øget tendens til at fokusere ensidigt på misbrug som det altoverskyggende problem i
patientens forløb, og at dette indebærer en risiko for overblænding på, eller kontekstløse,
udifferentierede og unuancerede udlægninger af misbrugsproblematikker.
Syn på mulighederne for at behandle misbrug
Fokusgrupperne blev også adspurgt direkte, hvorvidt de generelt anså misbrug som
behandleligt? Det er karakteristisk, at flertallet umiddelbart svarer ja til dette spørgsmål,
men at svarene hurtigt efterfølges af en række forbehold, der vedrører patienternes
motivation og/eller indsigt. Motivation udpeges som det springende og afgørende punkt, og
muligheden for at behandle misbrug står og falder med, hvorvidt patienten er motiveret
herfor eller ej. For en del af informanterne fremstår motivation som en fast størrelse, der

enten er tilstede, eller ikke er tilstede. En mindre del opererer med flere aspekter af
motivation, herunder begrebet før-motivations-fasen, men det er ikke det gennemgående
mønster. Der er også deltagere, der er mere i tvivl om, hvorvidt misbrug er kurabel og som
betoner, at behandling af misbrug er overmåde vanskeligt og langsommeligt, og derved
også udtrykker elementer af behandlingspessimisme.
Foregår der misbrugsbehandling og hvori består den?
Det ser ud til, at den politiske præcisering fra 2016, om at misbrugsbehandling under
indlæggelse er en opgave for behandlingspsykiatrien, mens misbrugsbehandling for
ambulante psykiatriske patienter er en kommunal opgave, ikke er flertallet af
undersøgelsens deltagere present.
Der er blandt undersøgelsens informanter divergerende meninger om, hvorvidt, der aktuelt
foregår misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri eller ej. Enkelte beskriver
eksplicit, at der efter deres opfattelse ikke praktiseres en egentlig misbrugsbehandling.
På tværs af fokusgrupperne beskrives imidlertid en række praksisser i forhold til
forebyggelse, inddæmning, begrænsning eller bearbejdning af misbrugsadfærd. Der er to
hovedlinjer i disse praksisser: En stor andel vedrører kontrol og reguleringstiltag og en del
vedrører motivationsarbejde, samtaler og terapeutiske tiltag. En betydelig del af de
praksisser, der beskrives af de professionelle, vedrører kontrol og regulering, f.eks. brug af
urinprøver, visitation efter udgang og tiltag, der skal begrænse eventuel indbringelse af
stoffer (visitation af stuer, sikkerhedsrunder ved hegn/i haver osv.). Flere af fokusgrupperne
har fokus på, at den aktuelle misbrugsbehandling er en kombination af motivation, kontrol
og regulering, ydre og indre motivation og styring.
Udfordringer i forhold til at praktisere misbrugsbehandling
På tværs af fokusgrupperne beskriver deltagerne en række udfordringer i forhold til at
praktisere misbrugsbehandling. Disse vedrører usikkerhed om viden, kompetencer og
fælles retning, usikkerhed om skadesreduktion som legitimt mål, usikkerhed om forholdet
mellem kontrol og behandling, og egenskaber ved patientpopulationen.
Viden, kompetencer og fælles retning
Blandt deltagerne i fokusgrupperne var der en stærk gennemgående fortælling om, at mange
af dem oplevede at have utilstrækkelig viden om misbrugsbehandling og ikke oplevede sig
som kompetente nok til at udøve misbrugsbehandling. Flere omtaler motiverende samtaler

(MI) og kognitiv adfærdsterapi (KAT) som centrale redskaber i misbrugsbehandlingen,
men det er samtidig gennemgående, at personalet synes, at de har manglende eller
utilstrækkelige færdigheder i forhold til at anvende disse tilgange. Nogle har været på
kursus i MI og KAT i forbindelse med tidligere projekter eller tiltag, mens andre fortæller,
at hverken de selv eller kolleger har et formaliseret kendskab til tilgangene. Det er også
karakteristisk, at en række deltagere udtrykker den opfattelse, at der er andre, der har den
rette viden og kompetencer om misbrugsbehandling. En række fokusgrupper efterspørger
en højere grad af fælles retning og fodslag i misbrugsbehandlingen, og peger på, at
diversiteten i tilgange er en væsentlig grund til, at det er vanskeligt at praktisere
misbrugsbehandling. Flere peger på behovet for, at der formuleres et mere ensartet teoretisk
fundament for misbrugsbehandling og en mere overordnet plan og strategi på
misbrugsområdet, på tværs af afsnit, afdelinger og centre.
Usikkerhed om skadesreduktion som legitimt mål
En anden central udfordring for praktisering af misbrugsbehandling er uklarhed om,
hvorvidt målet for en misbrugsbehandlingsindsats er total afholdenhed eller en form for
skadesreduktion, der indebærer et mindre og/eller mere kontrolleret brug af stoffer. Mens
der fra de ambulante repræsentanter i fokusgrupperne gives eksempler på, at der i praksis
arbejdes med skadesreduktion, er der betydelig tvivl blandt personale i sengeafsnittene om,
hvorvidt det er muligt at have dette som behandlingsmål under indlæggelse, når patienten
har en retslig foranstaltning. Flere interviewpersoner tilkendegiver, at det for en række
patienter er helt urealistisk at forvente total afholdenhed, men i samme åndedrag henvises
til, at man ikke kan arbejde med et skadesreducerende princip pga. det retslige vilkår.
Henvisning til det retslige vilkår eller den juridiske ramme bliver således et argument, der
overtrumfer alle andre hensyn, herunder også sundhedsfaglige vurderinger. I forlængelse
heraf er der også deltagere, der er optaget af balancen mellem kontrolforanstaltninger og
behandlingstiltag, og som har oplevelsen af, at de kontrollerende tiltag til tider tager over.
Dette ser ud til at give anledning til frustration hos en række af de professionelle, hvis for
meget tid går med kontrol fremfor behandling, relationsarbejde, rehabilitering og
nytænkning i misbrugsbehandlingen. Der er udbredt enighed om, at kontrolforanstaltninger
virker på kort sigt, og at det kan være en hjælp for patienter af være afskærmet fra stoffer,
men der er ligeledes udbredt erfaring med, at dette ikke virker på den lange bane.

Misbrug står i vejen
En sidste og væsentlig faktor, der kan være med til at gøre det vanskeligt at praktisere
misbrugsbehandling knytter sig til egenskaber ved behandlingens målgruppe: patienterne.
Når motivationen hos den enkelte patient udpeges som krumtappen for at lykkes med
misbrugsbehandling,

bliver

det

vanskeligt,

hvis

ikke

umuligt

at

praktisere

misbrugsbehandling, hvis patienten ikke er motiveret. Som det blev beskrevet ovenfor, er
der ikke nødvendigvis en fælles forståelse af, hvad det vil sige at være motiveret, men det
er karakteristisk, at der er mange udsagn om, og en vis enighed om, at patienterne ofte ikke
er motiverede.
Der ses ligeledes en tendens til, at misbrug bliver en universel forklaringsfaktor på mange
problemer og udfordringer, og det bliver en styrende optik for mange praksisser. Misbrug
udpeges som det, der står i vejen for at kunne lykkes med psykiatrisk pleje og behandling
af ”det andet”, som patienten fejler, og som i højere grad opfattes som kerneopgaven.
Dette indebærer en risiko for, at patienten gøres forkert, og at en manglende succes med at
lykkes med såvel behandling af misbrugsproblematik som anden psykiatrisk sygdom gøres
til patientens ansvar. Han kunne jo bare lade være med at misbruge, eller han kunne i det
mindste være motiveret for at ville arbejde med sin misbrugsproblematik.
Denne tendens til, at patienten gøres forkert, får skylden for problemet eller for dets
manglende løsning, understreger vigtigheden af at have fokus på risiko for metaltræthed,
frustrationer eller behandlingspessimisme blandt professionelle. Det kan være hårdt at være
vikarierende håb over tid, krævende at være vedholdende og opmuntrende i forhold til
patienter med gentagne tilbagefald, og at blive ved med at tro på, at misbrugsbehandlingsindsatser kan lykkes.

ORGANISERING AF PROJEKTET

Projektet udgår fra Kompetencecenter for Retspsykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri
(RHP), men en række andre ansatte i RHP har på forskellige måder været involveret i
projektet, jf. nedenstående oversigt over projektorganiseringen:
Projektejer:

Jette Møllerhøj, leder Kompetencecenter for Retspsykiatri, RHP

Projektleder: Liv Os Stølan, projektleder Kompetencecenter for Retspsykiatri, RHP
Projektgruppe:
Stine Pedersson, psykolog, Psykiatrisk Center Glostrup (PCG)
Lis Sørensen, teamleder, Psykiatrisk Center Sct. Hans (PCSH)
Lea Marie Nielsen, klinisk sygeplejespecialist, afd. R, PCSH
Lisbeth Henningsen, klinisk sygeplejespecialist, afd. R, PCSH
Referencegruppe:
Bente Borg, klinisk sygeplejespecialist, afd. M, PCSH (til 1/2 - 2020)
Ole Bille, klinisk sygeplejespecialist, afd. M, PCSH (fra 1/2 – 2020)
Johan Øhlenschlæger, overlæge, afd. R, PCSH
Per Ole Christensen, klinisk sygeplejespecialist, Retspsykiatrisk
Ambulatorium, PCG
Vibe Haff Jørgensen, klinisk sygeplejespecialist, afd. R, PCSH
KFRs ansatte har haft det overordnede ansvar for planlægning og gennemføring af
forskningsprojektet, mens projektgruppens medlemmer har bistået med mere specifikke
opgaver i projektet, herunder sparring og litteraturgennemgang. Referencegruppen har
bidraget med faglige indspil til både proces og afrapportering.

INDLEDNING

”Stofferne vælter ind”, ”de retspsykiatriske patienter er meget mere misbrugende” og ”der
er intet vi kan stille op” er nogle blandt mange udsagn vi igennem årene har hørt i uformelle
samtaler med fagprofessionelle.3 Fortællinger om misbrug af rusmidler fylder også blandt
patienterne, dels for patienter, der kan opleve sig presset af medpatienter til at indsmugle
stoffer, men også for patienter, der har ønsker om at få hjælp til at mindske misbrug, eller
patienter, der ønsker at fortsætte med en praksis, som de professionelle betragter som et
problematisk misbrug.4
Fortællinger og antagelser er der således mange af, men mere systematisk viden om
omfanget af misbrug og misbrugsdiagnoser, hvilke kliniske tilgange, der anvendes i tilbud
om misbrugsbehandling til retspsykiatriske patienter og hvilke forståelser af og syn på
misbrug, der er i spil, er meget sparsom. Der savnes ligeledes viden om snitfladerne til den
kommunale misbrugsbehandling.
Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) iværksatte derfor i 2019 et forskningsprojekt,
der har som mål at kunne besvare nogle af de mange spørgsmål og videnshuller, der aktuelt
præger dette felt. Formålet med dette projekt er at få viden om:
•

Omfanget af misbrugsdiagnoser og aktivt misbrug blandt patienter, der behandles
i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP).

•

Hvilke kliniske tilgange, der anvendes i misbrugsbehandlingen.

•

Hvilke syn på og forståelser af misbrug, der kommer til udtryk blandt de
fagprofessionelle.

•

Hvilke

udfordringer

de

fagprofessionelle

oplever

i

praktiseringen

af

misbrugsbehandling til retspsykiatriske patienter.
•

Derudover sigter projektet mod at etablere en oversigt over det eksisterende
vidensgrundlag om misbrugsbehandling målrettet retspsykiatriske patienter.

3
4

Møllerhøj et al., 2016b.
Stølan & Møllerhøj, 2017.

Vores undersøgelse er afgrænset til den specialiserede retspsykiatri, velvidende, at de fleste
retspsykiatriske patienter har behandlingsforløb i almenpsykiatrisk regi. Denne
afgrænsning er begrundet i, at der i særlig grad er behov for viden om misbrugsbehandling
til den mest komplekse del af den retspsykiatriske patientpopulation, der varetages i den
specialiserede retspsykiatri. Projektet er ligeledes afgrænset til de fagprofessionelles
perspektiver, og det vil i bred forstand sige personale, der er involveret i pleje og
behandling. Systematisk viden om professionelles forståelser af misbrug og deres syn på
udfordringer i misbrugsbehandling er en væsentlig forudsætning for at kunne tilrettelægge
og ivaretage indsatser og behandlingstilbud på dette område. Det har ikke været muligt
indenfor dette projekt også at belyse patienters og pårørendes perspektiver på og erfaringer
med misbrugsbehandling.
I denne undersøgelse anvendes begrebet misbrug til at betegne en problematisk brug af
rusmidler. Denne begrebsbrug er valgt, fordi den favner, at enten patienten selv, pårørende,
personalet eller anklagemyndigheden forstår en bestemt brug af rusmidler, som noget, der
skaber problemer for det liv, patienten i øvrigt gerne vil leve og udfolde. For os som
forfattere indebærer det ikke en moraliserende eller værdiladet stillingtagen til den enkelte
brugers praksis. Retspsykiatriske patienter med en misbrugsproblematik benævnes nogle
steder i klinisk praksis som ”trippeldiagnose-patienter”, i og med de har multiple
problemstillinger, der vedrører psykisk sygdom, kriminalitet og misbrug. I dette
arbejdspapir anvender vi fortrinsvis begrebet dobbeltdiagnose for at betone den samtidige
tilstedeværelse af psykisk sygdom og misbrug. Hermed er det implicit, at alle i målgruppen
også har problemstillinger vedrørende kriminalitet, der har ført til en psykiatrisk
særforanstaltning. Endvidere anvender vi begrebet misbrugsdiagnoser, og dette refererer til
de diagnoser, der optræder i kapitel F10-19 i WHO’s sygdomsklassifikation.
Omfanget af dette arbejdspapir illustrerer, at der er mange nuancer og megen kompleksitet
knyttet til undersøgelsens problemstillinger og spørgsmål. I undersøgelsen får vi besvaret
de forskningsspørgsmål, der blev opstillet ved projektets start, men analysen indebærer
også, at nye spørgsmål og behov for diskussion og afklaring opstår. Vi har valgt at formidle
undersøgelsens resultater og temaer i en sammenhængende syntese, fordi denne genre giver
mulighed for at udfolde analyser af et omfattende empirisk materiale. Når man ulejliger
praktikere og beder dem prioritere tid til at besvare spørgeskemaer eller at deltage i
fokusgruppeinterviews, bør man også som forsker efterfølgende gøre sig umage med at
bearbejde og udnytte et sådant materiale fuldt ud. Arbejdspapirets syntese kan med fordel

læses samlet, men det er også muligt at udvælge kapitler, og f.eks. springe frem til
RESULTATER på side 53. Det vil under alle omstændigheder være en fordel at begynde
med SAMMENFATNING, der summerer de temaer og problemstillinger, der efterfølgende
udfoldes i arbejdspapiret. En anden mulig genvej til hurtigt at danne sig et overblik over
undersøgelsens centrale temaer og problemstillinger vil være at læse SAMMENFATNING
og DISKUSSION.

Vi takker afsnitsledelserne for at have bakket op om projektet, dels i form af grundige
spørgeskemabesvarelser og villighed til at lade personale deltage i fokusgruppeinterviews.
Vi takker også deltagerne i fokusgrupperne for stor åbenhed og engagement. Endelig takker
vi medlemmer af projekt- og referencegruppen for hjælpsom og konstruktiv sparring
undervejs i arbejdsprocessen.

METODE

Projektet er godkendt af Psykiatrisk Center Sct. Hans (ved klinikchef Thomas Schütze) og
Psykiatrisk Center Glostrup (ved klinikchef Mette Brandt-Christensen), og af Region
Hovedstadens Videnscenter for Dataanmeldelser (j.jr. VD-2019-154).
De spørgsmål forskningsprojektet ønsker at belyse og besvare er af forskellig karakter. De
omhandler både spørgsmål om omfang, om kliniske tilgange til håndtering af
dobbeltdiagnoser i den specialiserede retspsykiatri i RHP, samt personalers forståelser og
oplevelser af fænomener og praksisser. Det nødvendiggør brugen af forskellige
forskningsmæssige metoder. Forskningsprojektet er derfor et eksempel på såkaldt ”mixed
method”-forskning5, og de metodiske tilgange indbefatter både litteraturgennemgang (i
forhold til at kortlægge hvad der aktuelt forskningsmæssigt beskrives som den bedste
viden), en spørgeskemaundersøgelse blandt afsnitsledelserne i den specialiserede
retspsykiatri i RHP (i forhold til at kortlægge omfang og aktuel klinisk praksis), samt
fokusgruppeinterviews med personale, der står for pleje og behandling af retspsykiatriske
patienter.
Der er er i alt 15 afsnit i den specialiserede retspsykiatri i RHP, hvoraf 11 afsnit udgør
afdeling R på Psykiatrisk Center Sct. Hans (PCSH), og Psykiatrisk Center Glostrup (PCG)
har 4 specialiserede retspsykiatriske afsnit.6 Alle 15 afsnit i den specialiserede retspsykiatri
i RHP indgår i spørgeskemaundersøgelsen, og deltagere fra 14 af de 15 afsnit indgår i
fokusgruppeinterviewene.7
Spørgeskemaundersøgelse
Afsnitsledelserne i den specialiserede retspsykiatri i RHP har udfyldt et spørgeskema, der
har fire fokusområder: 1) Omfang af dobbeltdiagnosepatienter og misbrug, 2) Afsnittets
håndtering af patienternes misbrug, 3) Procedurer for udskrivelse (fra sengeafsnit)
/Samarbejde med kommunal misbrugsbehandling (for ambulante teams) og 4)
Udfordringer for misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri (se Bilag 1 og 2).

5

Se f.eks. Malterud, 2017 og Frederiksen et al., 2014.
I undersøgelsen indgår også afsnit 802 for varetægtssurrogatanbragte på PC Glostrup. Efter
undersøgelsens afslutning er det præciseret, at dette afsnit er et hovedfunktionsafsnit. Det har
imidlertid ikke afgørende indflydelse på undersøgelsens resultater.
7
Et afsnit var af praktiske grunde forhindret i at deltage.
6

Spørgeskemaerne blev udsendt og besvaret pr. mail, i løbet af marts/april 2019.8
Fokusgruppeinterviews med personale der indgår i pleje og behandling
Antal interviews og deltagere
I alt er der afholdt 11 fokusgruppeinterviews og, af praktiske grunde, et individuelt
interview. I alt har 35 informanter deltaget, alle ansat i den specialiserede retspsykiatri i
RHP:

Tabel 1: Deltagere i fokusgruppeinterviews fordelt efter profession (n=35)

Profession

Antal deltagere
1

Ergoterapeut
2
Pædagog
4
Psykolog
7
Psykiater/overlæge
8
Social- og sundhedsassistent
13
Sygeplejerske
Samlet antal deltagere

35

Repræsentanter for alle faggrupper, der er direkte involveret i pleje og behandlingen, har
deltaget i fokusgruppeinterviews: en ergoterapeut, to pædagoger, fire psykologer, syv
psykiatere/overlæger, otte social-og sundhedsassistenter og tretten sygeplejersker.

I udgangspunktet var planen at deltagere til fokusgruppeinterviews skulle rekrutteres fra
gruppen af plejepersonale (social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker), ergoterapeuter
og pædagoger. Undervejs i dataindsamlingsperioden, valgte vi at udvide deltagergruppen,
så der også blev afholdt interviews med psykologer og psykiatere/-overlæger.9

8

Spørgeskemaerne blev, efter en forudgående mundtlig orientering til afsnitsledelserne, udsendt
den 28/3-19, med svarfrist 8/4-19.
9
I udgangspunktet var planen, at det var tilstrækkeligt, at lægegruppens synspunkter kom til udtryk
ved udfyldelsen af spørgeskemaerne. Erfaringerne fra de første fokusgruppeinterviews viste, at

Informanterne til fokusgrupperne er rekrutteret ud fra en pragmatisk kombination af
personalets lyst til og mulighed for at deltage. De enkelte aktuelle afsnit på PCSH og PCG
blev bedt om at sende en repræsentant fra personalegruppen til henholdsvis to og tre
fokusgrupper, og så vidt muligt, at disse blev rekrutteret fra forskellige faggrupper. På
grund af den dagsaktuelle personalesituation på de enkelte afsnit (sygdom;
sikkerhedshensyn m.m.), var der et frafald. Som følge heraf er 14 af de i alt 15 aktuelle
afsnit repræsenteret i minimum ét fokusgruppe-interview. Deltagerne i fokusgrupperne
bidrager med deres individuelle erfaringer og synspunkter, og udtaler sig ikke på vegne af
det afsnit, de er ansat i.

Informanternes baggrund
I alt deltog 18 mænd og 17 kvinder, og det er samlet set en meget erfaren gruppe. Der er
stor variation i, hvor længe de har arbejdet med retspsykiatriske patienter, fra nogle måneder
til 25 år, og en del har desuden forudgående arbejdserfaring fra andre områder i psykiatrien.
Over halvparten (19 personer) har arbejdet med retspsykiatriske patienter i 10 år eller mere.
Vi har ikke oplysninger om deltagernes eksakte alder, men det er tydeligt, at
aldersspredningen i høj grad korresponderer med antal år, man har arbejdet i feltet, og at
deltagerne aldersmæssigt spænder fra at være ca. 25 til ca. 65 år.

Varierende antal deltagere – men samme engagement
I vores oprindelige plan skulle 4-6 personer deltage i hver fokusgruppe. På grund af
sygdom/personalemangel på de konkrete tidspunkter, var der frafald, og i praksis deltog 24 personer i de enkelte fokusgruppeinterviews.10 I metodelitteraturen er der intet facitsvar
på, hvor mange deltagere der ideelt set bør være i en fokusgruppe, og såvel for store som
for små grupper kan give problemer i forhold til muligheden for at få forskningsspørgsmålene belyst.11 I fokusgrupper med meget få deltagere kan man risikere, at
interaktionen mellem deltagerne bliver sparsom, og at samtalen mellem deltagerne ikke
bliver dynamisk nok. I praksis var det ikke et problem i dette projekts fokusgrupper, uanset
denne form for dataindsamling bidrog med væsentlig information og synspunkter, som ikke var
favnet af spørgeskemaerne, der var udfyldt af afsnitsledelserne. Tilsvarende erkendte vi undervejs i
processen, at det ville være værdifuldt at inkludere psykologer, så alle faggrupper, der er direkte
involveret i pleje- og behandling, er repræsenteret i undersøgelsen.
10
I et tilfælde blev interviewet af praktiske grunde foretaget som et semistruktureret interview med
kun en informant.
11
Se f.eks. Halkier, 2016, s. 37 ff.

antal deltagere. De deltagende informanter deltog alle med stort engagement, fortælle- og
refleksionslyst, uafhængig af profession og erfaringslængde. Grupperne var sammensat
med deltagere fra samme center, men fra forskellige afsnit. Nogle deltagere kendte
hinanden i forvejen, andre ikke, uden at dette syntes at influere på graden af engagement
eller diskussionslyst. Vi har hellere ikke indtryk af, at besvarelser og diskussioner var
præget af tilbageholdenhed eller ’politisk korrekthed’. Gruppedynamikken var netop ofte
kendetegnet ved fortrolighed, tillid og stor villighed til at dele erfaringer, og til at forholde
sig reflekterende til, hvad de øvrige gruppemedlemmer bragte frem. Det gennemgående
indtryk på tværs af fokusgrupperne er således åbenhjertighed, stor optagethed og
commitment i forhold til temaet misbrugsbehandling og stor lyst til at tale og reflektere
over problemstillinger på dette område.
Rammer og formalia for fokusgruppeinterviews
Fokusgruppeinterviewene blev foretaget i mødelokaler på de to centre undersøgelsen
omfatter, og fortrinsvis i lokaler, der ikke var knyttet til bestemte afsnit. Lokalet skulle være
så neutralt som muligt for deltagerne. Deltagerne var på forhånd informerede om, at
interviewet ville tage 1 ½ time.12 Alle interviews blev optaget på diktafon, og efterfølgende
transskriberet.13
Alle deltagere i fokusgruppeinterviews blev informeret mundtligt og skriftligt om projektets
formål, og alle deltagere gav skriftligt samtykke til at deltage. Begge rapportens forfattere
deltog ved fokusgruppeinterviewene.14 Interviewsituationen var struktureret sådan, at LOS
var moderator, mens JM var deltagende observatør med mulighed for at stille opfølgende
spørgsmål. Deltagerne blev informeret om at alle oplysninger behandles fuldt fortroligt, og
at alle oplysninger, der fremkommer, vil blive anonymiseret på en sådan måde, at personer
eller afsnit der omtales, ikke vil kunne genkendes i formidlingen fra projektet. Derudover,
blev det understreget, at alle deltagerne har tavshedspligt i forhold til information, der
fremkommer i fokusgruppen. Deltagerne er kollegaer fra forskellige afsnit fra samme
psykiatriske centre, og den kollegiale gensidige tavshedspligt er derfor essentiel.

12

To af interviewene er af logistiske grunde nedkortet til ca. 1 time.
Transskriberingen blev udført af lægesekretærer tilknyttet PCSH.
14
Det individuelle interview blev foretaget af LOS.
13

Fælles struktur for gennemførsel af fokusgruppeinterviews
Der var en ensartet struktur for fokusgruppeinterviewene, der blev baseret på syv, på
forhånd definerede, hovedspørgsmål, hvoraf seks fokuserede på erfaringer med og syn på
retspsykiatriske patienters misbrug.15 Afslutningsvis blev gruppen bedt om at reflektere
bredere i forhold til, hvad deltagerne anser som de største udfordringer i pleje, behandling
og rehabilitering af retspsykiatriske patienter.16 Den fælles struktur sikrede, at alle grupper
og deltagere blev stillet de samme hovedspørgsmål. Interviewene var på denne måde
relativt stramt strukturerede, men samtidig åbne nok til, at både mediator og informanter
kunne følge op på spørgsmål og synspunkter, der spontant blev rejst af deltagerne undervejs
i interviewet. Det er kendetegnende for fokusgrupper med en stram struktur, at man ønsker
mere fokus på indholdet af diskussionen end på interaktionen mellem deltagerne, og dette
er i tråd med vores sigte med fokusgruppeinterviewene.17 Dermed blev vores interviews
præget af en dialogisk form med mange opfølgende og afklarende spørgsmål mellem
interviewer og deltagere. Dette bidrog til, at fokusgruppe-interviewet blev en samtale
mellem alle parter, på denne måde adskilte disse interviews sig fra at være
semistrukturerede gruppeinterviews.18
Analysestrategi og formidling
Analyserne af tekstbesvarelserne af de åbne spørgsmål i spørgeskemaerne og
transskriberingerne af fokusgruppeinterviewene er baseret på en tematisk meningskondensering og meningsfortolkning.19 Rapportens forfattere har først gennemlæst tekstbesvarelser/transskriberinger individuelt, for derefter ved en fælles drøftelse udpeget
temaer og undertemaer, som begge forskere finder betydningsfulde.

I formidlingen af analysen af det omfattende materiale fra de 12 fokusgruppeinterviews har
vi valgt en form, hvor der i stort omfang anvendes in vivo citater fra deltagerne. Citaterne
anvendes til at illustrere analytiske ræsonnementer og pointer, og de mange sigende og
tankevækkende formuleringer kan forhåbentlig også efterfølgende anvendes i
undervisningssammenhænge og generelt til drøftelser og refleksioner over dette komplekse
område. Der refereres bredt og intensivt på tværs af alle fokusgruppeinterviews, og der er

15

Spørgsmålene er gengivet i Bilag 3.
De samme spørgsmål blev stillet afsnitsledelserne i spørgeskemaundersøgelsen, jf. Bilag 1 og 2.
17
Halkier, 2016 s. 44.
18
Jf. Kvale og Brinkmann, 2014, beskrivelse af det kvalitative forskningsinterview og Halkier,
2016, s. 44.
19
Jf. Kvale og Brinkmann, 2014 og Malterud, 2017.
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repræsenteret udsagn fra alle interviews i analysen. Af hensyn til læsevenligheden har vi
valgt en form, hvor der ikke gøres fodnotehenvisninger efter hvert citat.

Undersøgelsens udsagnsevne og udsagnskraft
Undersøgelsen anvender tre forskellige metodiske tilgange – et litteraturstudie, en
spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews. Samlet giver det et stort og
omfattende materiale, der giver grundlag til at besvare og belyse vores centrale
forskningsspørgsmål: omfang, tilgange og forståelser af misbrugsbehandling i den
specialiserede retspsykiatri i RHP.

Repræsentanter for alle faggrupper, der er involveret i pleje og behandling af patienterne i
de den specialiserede retspsykiatri i RHP, har deltaget i fokusgruppeinterviewene, og alle
afsnit er med i undersøgelsen. Dette er en styrke ved undersøgelsen, på samme måde som
bredden og mangfoldigheden i svarene er det. Vi vurderer således, at undersøgelsen har høj
generaliserbarhed på tværs af den specialiserede retspsykiatri i RHP. Derudover vil en
række af de fremanalyserede temaer have relevans for alle professionelle, der varetager
pleje og behandling af retspsykiatriske patienter med dobbeltdiagnose, hvad enten dette
foregår i almenpsykiatrisk regi eller i specialiseret retspsykiatri.

Fagfællebedømmelse og kvalitetssikring
Dette arbejdspapir har været under fagfællebedømmelse af chefkonsulent Karina Aga
Sachse, Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden og leder og
seniorforsker Katrine Schepelern Johansen, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose,
Region Hovedstadens Psykiatri, jf. retningslinjer for kvalitetssikring af skriftlige
forskningsarbejder på Psykiatrisk Center Sct. Hans.20

20

Internt notat vedrørende indholdsmæssig kvalitetssikring af rapporter, der udgår fra PC Sct.
Hans, 2017.

EKSISTERENDE VIDEN

I denne oversigt gennemgås det projektgruppen har vurderet, som den mest aktuelle og
relevante litteratur, viden og praksiserfaringer vedrørende problematisk rusmiddelbrug og
psykiatrisk sygdom med relevans for det retspsykiatriske felt.
Referencerne er fremkommet dels ved hjælp af sparring fra Kompetencecenter for
Dobbeltdiagnoser og dels i en systematisk søgning foretaget af psykolog Stine Pedersson.21
Specifik litteratur om rusmiddelbrug og behandling af problematisk rusmiddelbrug i en
retspsykiatrisk kontekst er meget sparsom, derfor inddrages også bredere og mere generel
litteratur vedrørende rusmidler og psykisk sygdom.
Gennemgangen af referencerne er struktureret tematisk og berører følgende områder:
•

Begrebsbrug

•

Forekomst

•

Vejledninger/retningslinjer mv.

•

Dobbeltdiagnosebehandling og retspsykiatri

•

Dobbeltdiagnosebehandling generelt

•

Erfaringer fra tidligere projekter med integreret behandling i en retspsykiatrisk
kontekst

Begrebsbrug
Begrebsbrugen i litteraturen er præget af uklarhed og uenigheder om, hvorvidt man bedst
beskriver den problemkompleksitet, der favner såvel psykiatrisk sygdom som problematisk
brug af rusmidler. I Danmark anvendes begrebet ’dobbeltdiagnose’ (afledt af dual
diagnosis) for at beskrive gruppen af mennesker, der både har en psykiatrisk lidelse og et
misbrug.22 Begrebet dobbeltdiagnose er i den internationale litteratur blevet kritiseret for at
være upræcist, simplificerende og ”for medicinsk”. Derudover kan det være forvirrende, at
dobbeltdiagnosebegrebet reserveres til problemer relateret til rusmidler, for hvilken

For en gennemgang af søgestrategien se Pedersson: Et skridt frem og to tilbage…, forskningsog formidlingsopgave, maj 2019 s. 5f.
22
I Norge anvendes akronymet ROP for at beskrive samtidig tilstedeværelse af rus(problematik)
og psykisk sygdom, se www.rop.no.
21

betegnelse skal man så anvende i forhold til anden komorbiditet, eksempelvis somatiske
problemstillinger eller problemer vedrørende tandsundhed osv.?23
I en dansk kontekst har det været og er fortsat problematisk, at der ikke har været fokus på
samtidig tilstedeværelse af psykisk sygdom og misbrugsproblematik. Gruppen af borgere
med sådanne dobbelte problemstillinger er i en række sammenhænge beskrevet som nogle,
der falder mellem to stole, og ikke får tilstrækkelig hjælp til at håndtere deres
problemkompleksitet.24 Dobbeltdiagnosebegrebet kan her være med til at tydeliggøre, at
der er tale om samtidigt eksisterende og relaterede problemer. Samtidig er
dobbeltdiagnosebegrebet blevet kritiseret for at være for reduktionistisk og at det ikke
rummer den ofte sammensatte problemkompleksitet, der kan knytte sig til psykisk sygdom
og misbrug, f.eks. sociale problemer som hjemløshed, hverdagsliv, udfordringer i forhold
til familie og socialt netværk osv..25
I ICD-10 beskrives i kategorien F10-19 ”Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer”. Hermed angives en bestemt
forståelse af årsagssammenhænge; at psykisk sygdom kan være fremkaldt af et eller flere
psykoaktive stoffer. I ICD-10 skelnes mellem ”skadeligt brug” og ”afhængighed”.
Definitionen af skadeligt brug er ”et brugsmønster af et psykoaktivt stof, som medfører, at
helbredet skades”. Endvidere kræves følgende kriterier opfyldt, før diagnosen kan stilles:
A) Fysisk eller psykisk skade
B) Skaden klart påviselig
C) Varighed på mindst 1 måned eller gentagne gange indenfor 1 år
Afhængighed er i ICD-10-klassifikationen kendetegnet ved tilstedeværelsen af mindst tre
af nedenstående elementer i mindst 1 måned eller gentagne gange indenfor 1 år:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Trang (craving)
Svækket evne til at styre indtagelsen
Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse
Toleransudvikling
Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

Hamilton, 2014, s. 118-128.
Regeringen, 2013, s. 149ff.
25
Larsen & Johansen, 2019 s. 141. Se endvidere begrebsafklaringen på Socialstyrelsens
Vidensportal: https://vidensportal.dk/temaer/misbrug/definition/definition-af-misbrug
24

Derudover er der en række misbrugsdiagnoser i dette kapitel i ICD-10 sygdomsklassifikationen, der knytter sig til forskellige psykoaktive stoffer samt alkohol. Det er
typisk dette begrebsapparat, der arbejdes med i en behandlingspsykiatrisk kontekst og i
psykiatriens møde med patienter, der har samtidige problemstillinger knyttet til psykisk
lidelse og misbrug.
Der findes en række teorier og modeller for sammenhænge og forholdet mellem psykisk
sygdom og rusmiddelbrug.26 Kushner og Mueser beskrev i 1993 fire generelle modeller i et
forsøg på at forklare den hyppige komorbiditet mellem psykiske lidelser og
rusmiddelproblematik. Disse modeller benævnes fællesfaktormodellen, selvmedicineringshypotesen/supersensitivitetsmodellen, skademodellen og den gensidige påvirkningsmodel:27
Figur 1: Fire teoretiske modeller som forklarer forholdet mellem psykiske lidelser og
ruslidelser (Mueser et al., 2006, side 30, vores oversættelse)
Fællesfaktormodellen:

Psykisk lidelse
Fælles faktor

Ruslidelse

Selvmedicineringshypotesen/supersensitivitetsmodellen:

Psykisk lidelse

Ruslidelse

Skademodellen:

Ruslidelse

Psykisk lidelse

Gensidig påvirkningsmodellen:

Psykisk lidelse

26
27

Hamilton, 2014 s. 120f.
Mueser et al., 2006, s. 29f.

Ruslidelse

De fire modeller repræsenterer fire forståelser af mulige sammenhænge mellem psykisk
sygdom og rusmiddelbrug:
•

Både rusmiddelbrug og psykisk sygdom skyldes bagvedliggende forhold – f.eks.
overgreb i barndommen eller genetisk disposition

•

Rusmiddelbrug skyldes den psykiske sygdom – og kan indeholde et element af
selvmedicinering

•

Den psykiske sygdom er fremkaldt af rusmiddelbrugen

•

Rusmiddelbrug og psykisk sygdom er opstået og vedligeholdes i komplekse
interaktioner, og er udtryk for samspil mellem bio-, psyko- og sociale forhold.28

Der er mange mulige forklaringer på, hvorfor mennesker med psykiske lidelser også er
sårbare i forhold til brug af rusmidler. Ifølge Mueser et al., 2006 er der stærkest
forskningsmæssigt belæg for fællesfaktormodellen (bagvedliggende sociale og genetiske
forhold) og supersensitivitetsmodellen, dvs. at psykisk sygdom øger følsomheden overfor
selv små mængder alkohol og stof. Der er imidlertid udbredt enighed om, at misbrug og
psykisk sygdom gensidigt forstærker hinanden, og at gruppen med dobbeltbelastning eller
dobbeltdiagnose bliver mere syge og har dårligere forløb end mennesker, der enten har en
psykisk sygdom eller et misbrug.29
Hamilton, 2014 har peget på, at der er en tendens til, at spørgsmålet om forholdet mellem
rusmidler og psykisk sygdom, og hvad der kommer først og/eller leder til det andet, er
noget, der i højere grad interesserer klinikere og forskere, og i mindre grad interesserer
brugere og patienter: ”It is interesting that although this debate essentially about whether
substance use causes a mental health problem or vice versa preoccupies clinicians and
academics they do not appear to concern clients to the same degree”.30
På samme måde er det formentlig sådan, at det overvejende er behandlere og myndigheder,
der er optaget af det formelle skel mellem legale og illegale stoffer.31 Dette skel er imidlertid
ikke absolut, men afhænger af kontekst, og det samme stof kan være legalt i en
sammenhæng og illegalt i en anden. Eksempelvis er lægeordineret Ritalin legalt, hvis det
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Mueser et al., 2006.
Larsen & Johansen, 2019 s. 137f.
30
Hamilton, 2014 s. 121.
31
Abildtrup & Jensen, 2019.
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er ordineret til den, der indtager det, men illegalt, hvis det købes på gaden og indtages af en
anden, end den, det er udskrevet til. Benzodiazepiner er et andet hyppigt brugt eksempel på
et psykoaktivt stof, der er legalt, hvis det er lægeordineret, men illegalt, hvis det handles på
gaden eller det indtages af andre, end den, det er ordineret til. I forhold til patienter med en
psykiatrisk særforanstaltning er distinktionen mellem brug af henholdsvis legale og illegale
stoffer imidlertid væsentlig, idet formålet med en dom til anbringelse eller behandling er at
forebygge recidiv til kriminelle handlinger.
Begrebsbrugen vedrørende brug, misbrug og afhængighed af rusmidler er omdiskuteret og
der er mange bud på, hvorledes disse praksisser og deraf afledte problemstillinger bedst
italesættes og begrebsliggøres. En væsentlig indvending mod begrebet misbrug er, at det
stigmatiserer og dæmoniserer brugere af rusmidler og indikerer, at det er moralsk forkert.32
I forsøget på at overkomme værdiladninger og moralske undertoner er det foreslået, at man
helt forlader brugen af begreberne ”stofmisbrug” og ”misbrug”, og f.eks. i stedet taler om
”brug” eller ”forbrug” af rusmidler.33 Andre foreslår begreberne ”problembrug” eller
”problematisk brug” af stoffer, og at der differentieres mellem ”eksperimenterende brug”,
”problematisk brug”, ”misbrug”, der går ud over hverdag og sociale relationer, og
”afhængighed”, hvor trangen til at indtage rusmidler for at opnå tilfredsstillelse og/eller
undgå ubehag bliver meget stærk og ofte dominerende for adfærden. 34
Det er vanskeligt at være helt konsistent i terminologien, ikke mindst, når man anvender og
gengiver pointer fra litteratur, hvor begrebsbrugen varierer. Måden et problem defineres på,
har betydning for den måde man møder en borger eller en patient på, og for tilgangen til
indsatser og behandling. Den varierede begrebsbrug afspejler derfor også, at der er mange
forskellige forståelser af, hvorvidt problematisk rusmiddelbrug er udtryk for en sygdom, et
psykosocialt problem, en social afvigelse eller en form for moralsk brist eller en
karakterbrist.35 Tidligere socialoverlæge Peter Ege diskuterer i bogen Stofproblemer og
hvordan man løser dem, 2018, opfattelserne af en problematisk brug af rusmidler som
henholdsvis sygdom eller social afvigelse, og peger på nødvendigheden af differentiering
og individualisering: ”I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at betragte et
problembrug af stoffer som en sygdom […]. I andre tilfælde giver det slet ikke mening, fx
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Pedersen, 2005, Ege, 2018b, Abildtrup & Jensen, 2019, s. 41; Larsen & Johansen, 2019 s. 141,
Thylstrup & Hesse, 2019, s. 193.
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den unge udadreagerende stofbruger, hvor det er mere hensigtsmæssigt at betragte
tilstanden som en social afvigelse. Valg af forståelsesmodel afhænger af, hvad der
forekommer mest konstruktivt i den givne situation, og hvad der giver de bedste
handlemuligheder”.36
I dette arbejdspapir anvender vi begreberne misbrug, misbrugsbehandling og
misbrugsdiagnoser. Denne begrebsbrug er valgt af to grunde: Dels fordi det er den, der
aktuelt anvendes i klinisk psykiatrisk praksis i vores undersøgelsesfelt, og dels fordi den
favner, at enten patienten selv, pårørende, personalet eller anklagemyndigheden forstår en
bestemt brug af rusmidler, som noget, der skaber problemer for det liv, patienten i øvrigt
gerne vil leve og udfolde. For os som forfattere indebærer det ikke en moraliserende eller
værdiladet stillingtagen til den enkelte brugers praksis, men vi er opmærksomme på, at
sådanne medbetydninger eksisterer i såvel faglige praksisser som i den offentlige debat.
Den flertydige og varierede begrebsbrug minder om, at det er væsentligt, at man som
forsker og praktiker i dette felt løbende reflekterer over sin begrebsbrug og implikationer
heraf.

Forekomst af dobbeltdiagnoser
Der er to nyere omfattende registerstudier, der undersøger forekomst af dobbeltdiagnoser i
Danmark med udgangspunkt i forskellige tidsintervaller og type misbrugsdiagnoser.
Et dansk registerstudie fastslår, at ca. 30 procent af psykiatriske patienter, der er registreret
i Det Psykiatriske Centralregister i en periode over 44 år, dvs. fra 1969 til 2013 (n = 463.003
personer), også er diagnosticeret med en misbrugsproblematik.37 Det vil sige, at ca. 140.000
personer i løbet af denne periode i Danmark er registreret med en misbrugsproblematik i
tillæg til anden psykiatrisk diagnose.38 I dette engelsksprogede studie anvendes begrebet
Substance

Use

Disorder

(SUD).

Dette

oversætter

vi

i

det

følgende

som

misbrugsproblematik og/eller misbrugslidelser.39 Studiet omfatter alle personer (over 13
år), og er i international sammenhæng det indtil nu største prospektive studie, i forhold til
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(2010-2014) er 40.000 personer, se Benjaminsen et al., 2018.
39
Begrebet er dannet af misbrugsdiagnoser jf. ICD-8 og ICD-10, samt misbrugsrelaterede somatiske
lidelser. Der ser ikke ud til at være et mere præcist begreb for SUD på dansk.
37

at anslå prævalens af misbrugsproblematikker blandt personer med andre psykiatriske
diagnoser. Der er store forskelle i udbredelsen af de forskellige misbrugsproblematikker,
og den mest udbredte misbrugslidelse blandt de ca. 140.000 personer er relateret til alkohol
(24,7 procent), efterfulgt af sedativer (4,7 procent), cannabis (4,5 procent), opioider (3,8
procent) og kokain (0,7 procent).

Misbrugsproblematikker er mest udbredt blandt patienter med personlighedsforstyrrelser
(46 procent), mens prævalensen af misbrugslidelser for patienter med bipolare diagnoser
og skizofreni-/skizotypi-diagnoser varierer mellem 32-37 procent.40 Der er også forskelle i
hvilke misbrugslidelser, der knytter sig til de forskellige andre psykiatriske diagnoser.
Nedenstående figur fra Toftdahl et al., 2016 viser fordeling af de forskellige misbrugsstoffer
på forskellige psykiatriske diagnoser: Misbrugsproblematikker knyttet til alkohol er mest

udbredt, uafhængig af anden psykiatrisk diagnosegruppe. Cannabisdiagnoser er mest
udbredt blandt personer med diagnoserne skizofreni/skizotypi/andre psykoser, PTSD og
OCD. Sedativer var efter alkohol det mest udbredte rusmiddel blandt de andre
diagnosegrupper.

I et

andet

dansk registerstudie

undersøges

forekomsten

af

alkoholrelaterede

misbrugsdiagnoser og andre psykiatriske diagnoser.41 Udgangspunkt for undersøgelsen er
et såkaldt prospektivt kohortestudie, hvor man i en periode på 26 år har fulgt en population
40

Internationale studier viser samme tendens, og at livstidsforekomsten af skizofreni og samtidigt
misbrug er 36 – 60 procent. Se Hjorthøj & Andersen, 2018.
41
Flensborg-Madsen et al., 2009.

på ca. 14.000 personer, for så at undersøge hvor mange af disse, der er registreret med
behandlingskrævende alkoholmisbrugsdiagnoser, og hvor mange, der er registreret med
både behandlingskrævende alkoholmisbrugsdiagnoser og andre psykiatriske diagnoser. 7,5
procent af populationen (dvs. ca. 1000 personer) havde et behandlingskrævende
alkoholmisbrug, og ca. 50 procent af disse havde i løbet af livet en anden psykiatrisk
diagnose. Personlighedsforstyrrelser var den mest udbredte komorbide diagnose (24
procent), efterfulgt af affektive lidelser og andre misbrugsdiagnoser (begge ca. 17 procent).
Forskerne konkluderer, at en alkoholmisbrugsdiagnose ofte er komorbid med andre
psykiatriske

diagnoser,

og

at

alkoholmisbrugsdiagnosen

både

kan

være

en

ætiologisk/forårsagende faktor for andre psykiske lidelser og være en konsekvens af andre
psykiske lidelser. For personer, der allerede var registreret med en alkoholmisbrugsdiagnose, var risikoen for at udvikle en komorbid psykiatrisk sygdom større end
risikoen for at udvikle et alkoholmisbrug, hvis man i forvejen havde en psykiatrisk
diagnose. Det vil sige, at alkoholmisbrug før anden psykiatrisk diagnose er mere udbredt
end den omvendte rækkefølge.

Danske registerundersøgelser viser altså, at omkring 30 procent af dem, der har en alvorlig
psykisk lidelse også på et eller andet tidspunkt har en eller flere misbrugsdiagnoser, og at
ca. 50 procent af de personer, der i misbrugsbehandling, også har en psykiatrisk lidelse.
Den dokumenterede forekomst af misbrug af alkohol eller illegale stoffer blandt mennesker
med alvorlige psykiske lidelser er høj, og højere end tilsvarende tal for befolkningen som
helhed. Samtidig er der grund til at antage, at den reelle forekomst af misbrugsdiagnoser
blandt almenpsykiatriske patienter er højere end påvist, og at der er tale om betydelig
underdiagnosticering og underrapportering.42
Tidligere undersøgelser af forekomst af dobbeltdiagnoser blandt retspsykiatriske patienter
i Region Hovedstadens Psykiatri
I en undersøgelse fra 2011 pegede personale i den specialiserede retspsykiatri på, at de
oplevede, at de retspsykiatriske patienter var blevet ”meget mere misbrugende”.43 Det
forbliver imidlertid uklart i forhold til hvad og hvornår. Ligeledes er der blandt personale i
almenpsykiatrien fortællinger om, at problemer med rusmidler i almenpsykiatriske
sengeafsnit, og at det fortrinsvist er retspsykiatriske patienter, der øger udfordringen med
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Toftdahl et al., 2016; Hjorthøj & Andersen, 2018.
Danske Regioner, 2011.

forbrug af, indbringelse og handel med stoffer.44 Også ekspertgruppen, der arbejdede med
forklaringer på væksten i antallet af retspsykiatriske patienter i DK, pegede på ”øget
misbrug” i den retspsykiatriske patientpopulation.45 Det fremgår ikke hvilke undersøgelser,
der henvises til, og generelt har forekomsten af dobbeltdiagnoser blandt retspsykiatriske
patienter været dårlig belyst. Fortællingerne om øget misbrug blandt psykiatriske patienter
er derimod stærke, og især narrativer om ”de meget mere misbrugende retspsykiatriske
patienter”. Indtil for nylig, har dokumentationen af dobbeltdiagnoser blandt retspsykiatriske
patienter i RHP været sparsom. I en afrapportering fra Projekt ”Stoffrit afsnit” på PCSH,
refereres, at ”de misbrugende retspsykiatriske patienter på Psykiatrisk Center Sct. Hans,
afd. R, udgjorde i 2006 og 2007 60 procent af patienterne.”46 Vi antager, at der her refereres
til interne opgørelser af forekomster af misbrugsdiagnoser, og ikke til procentandelen der
er aktivt misbrugende på registreringstidspunktet.
I en undersøgelse, hvor hovedfokus er analyser af sammenhængen mellem
dobbeltdiagnoser og brug af bæltefiksering på psykiatriske afsnit, kortlægges også
forekomsten af retspsykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser. Undersøgelsen
omhandlede alle indlæggelsesforløb for patienter over 13 år i RHP i perioden 2001-2014.47
Undersøgelsen viser, at patienter med dobbeltdiagnoser udgør 23 procent af den samlede
patientpopulation, der har været indlagt i almenpsykiatriske afsnit i perioden.48 Af de
retslige patienter, der har været indlagt på almenpsykiatriske afsnit i undersøgelsesperioden,
havde 44,6 procent en dobbeltdiagnose.49 Forekomsten af dobbeltdiagnoser var højere
blandt retspsykiatriske patienter, der var indlagt i den specialiserede retspsykiatri: 61
procent

af

patienterne

indlagt

i

den

specialiserede

retspsykiatri

i

RHP

i

undersøgelsesperioden havde en dobbeltdiagnose.50
Internationale studier af forekomst af misbrug i en retspsykiatrisk population
Der er store nationale forskelle i definitionen af, hvad en retspsykiatrisk patient er, og hvilke
typer sanktioner psykisk syge, der begår kriminalitet, kan idømmes. Dette har stor
betydning for, hvorvidt retspsykiatri/’forensic psychiatry’ er et anliggende for
hospitalsvæsenet eller for fængselsvæsenet. Det kan vanskeliggøre en direkte
44
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sammenligning af undersøgelsespopulationer på tværs af nationer, og det kan vanskeliggøre
søgning efter litteratur, der omfatter undersøgelser af populationer, der er sammenlignelige.
Der er derfor ikke søgt systematisk efter specifik litteratur om forekomst af misbrug i
retspsykiatriske patientpopulationer, og i det følgende omtales derfor kun enkelte
sådanne.51 To af publikationerne baseres på undersøgelser foretaget i en australsk kontekst,
én i en hollandsk kontekst og én med afsæt i en kroatisk kontekst (den sidstnævnte baseres
ikke på en specifik undersøgelse, men har mere karakter af at være en diskuterende syntese).
Fælles for de tre undersøgelser er, at de baseres på særstudier af små delpopulationer af
retspsykiatriske patienter (n ≤ 187). Forekomsten af dobbeltdiagnoser i de undersøgte
delpopulationer viser også stor variation, og de omtalte forekomster af dobbeltdiagnoser
varierer fra 33 procent (aktuel diagnose) til 80 procent i et livstidsperspektiv. Forekomsten
af dobbeltdiagnoser blandt de retspsykiatriske patienter kan også variere afhængig af
hvilken type kriminalitet, de har begået, viser det ene studie.52: Mens den samlede
forekomst af dobbeltdiagnoser var 35,8 procent for hele den undersøgte population
(n=187), gjaldt det 61,5 procent af de voldsdømte. Det var også store forskelle i, hvorvidt
gerningspersonen var påvirket af rusmidler på gerningstidspunktet: i gennemsnit gjaldt det
ca. 30 procent af alle gerningspersoner, men ca. 49 procent af voldsudøverne.53
De nævnte undersøgelser har forskellige specifikke formål, men det de har til fælles, er
argumentationen for nødvendigheden af en rutinemæssige kortlægning af den enkelte
retspsykiatriske patients misbrugsprofil.

Vejledninger/retningslinjer mv.
Arbejdsdeling mellem kommune og region
Et brev fra Sundhedsministeren, juni 2016, præciserer ansvaret for misbrugsbehandling af
personer, der udover misbruget også har en psykisk lidelse: Regionerne har ansvar for
misbrugsbehandling under indlæggelse: ”Hvis en person med et misbrug har en psykisk
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forskningslitteratur, der diskuterer sammenhænge mellem vold og skizofreni. Denne
problemstilling og diskussion indgår ikke i dette arbejdspapir, men i et stort review fremhæves
misbrug som en central faktor og et bindeled mellem skizofreni og vold, se Rund, 2018.

lidelse, som kræver indlæggelse på et sygehus, skal sygehuset under indlæggelsen behandle
patienternes misbrug”.54
Derudover er misbrugsbehandling et kommunalt ansvar: ”Ansvaret for misbrugsbehandling
er kommunalt, når bortses fra under sygehusindlæggelse, hvor ansvaret er regionalt”.55
Gruppen af psykiatriske patienter med en psykiatrisk særforanstaltning er ikke omtalt i den
ministerielle beskrivelse af den gældende arbejdsfordeling.

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerede indsatsplaner
I 2014 udgav Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen retningslinjer for udarbejdelse af
koordinerende indsatsplaner. Målgruppen for denne indsats er borgere med psykisk lidelse
og samtidig misbrug/afhængighed. En koordinerende indsatsplan skal sikre sammenhæng i
de sociale og sundhedsmæssige indsatser i forhold til borgere med dobbeltdiagnoseproblematikker og en mere individuel indsats.56

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri, Danske Regioner
I forløbsbeskrivelse for ambulante retspsykiatriske patienter fra Danske Regioner, 2015, er
det karakteristisk, at der ikke står ret meget om misbrug. ”Kommunal misbrugsbehandling”
nævnes som et element i ”Samarbejde og koordination med primærsektoren”, men det
præciseres ikke nærmere, hvordan det skal udfoldes i praksis. Om ”tilbagefaldsforebygggelse” nævnes, at der løbende skal ske indsats til forebyggelse af kriminalitet, ”herunder løbende vurdering af psykiske tilstand, behandlingseffekt, rusmiddelbrug samt
sociale forhold”, og at dette ”indgår i alle kontakter med kontaktperson og kontaktlæge”.57

På Danske Regioners hjemmeside hedder det, at:
”Danske Regioner arbejder desuden for, […] at misbrugsbehandling kan indgå som en del
af behandlingsdommen”.58 Det er uklart, hvad der præcist menes, men formuleringen kan

54

Sundheds- og Ældreministeriet, 2016, s. 2.
Sundheds- og Ældreministeriet, 2016, s. 2. Se endvidere Johansen, 2018 for en gennemgang af
arbejdsdeling og udfordringer i det tværsektorielle samarbejde vedrørende misbrugsbehandling i
Danmark.
56
www.socialstyrelsen.dk/udgivelser/retningslinjer-for-udarbejdelse-af-koordinerendeindsatsplaner, http://www.psykiatri-regionh.dk/koordinerende-indsatsplaner/førovervejelse/Sider/Hvad-er-en-koordinerende-indsatsplan.aspx
57
Danske Regioner, 2015.
58
Danske Regioner, 2019.
55

være lavet som led i det aktuelle politiske arbejde for at varetage misbrugsbehandling til
mennesker, der også har en psykisk lidelse, i regionalt regi.59

Forventninger hos anklagemyndigheden
Der verserer blandt klinikere en række narrativer om anklagemyndighedens forventninger
til misbrugsbehandling, og at afholdenhed i en række sager er blevet formuleret som
forudsætning for foranstaltningsændring eller foranstaltningsophør. En nærmere
beskrivelse af denne praksis vil kræve en grundigere undersøgelse af en række udtalelser
til og afgørelser fra anklagemyndigheden, og det har ligget udenfor dette projekts rammer
at belyse dette yderligere. I forbindelse med anklagemyndighedens undervisning på
Ekspertuddannelsen i Retspsykiatri og på den nationale tværfaglige efteruddannelse for
personale i retspsykiatri har såvel anklager fra Øst- som Vestdanmark henvist til en
formulering i en årsberetning fra anklagemyndigheden fra 1997. Heri hedder det med
henvisning til en udtalelse fra Retslægerådet, at: ”Jeg kan tiltræde Retslægerådets
vurdering, hvorefter en misbrugsbehandling må anses for at være en integreret del af den
psykiatriske behandling, når en person idømmes en psykiatrisk særforanstaltning efter
Straffelovens §§68-69, således at der ikke er behov for at fastsætte særlige vilkår i
dommen”.60

Denne præcisering ser ud til at være afledt af et juridisk spørgsmål vedrørende behovet for
fastsættelse af vilkår. Anklagemyndigheden henviser imidlertid fortsat til denne forståelse
af, at misbrugsbehandling er en integreret del af den psykiatriske behandling. Dette kan
give nogle praktiske udfordringer i forhold til misbrugsbehandlingens aktuelle
organisering, ikke mindst i forhold til ambulante retspsykiatriske patienter, der formelt set
skal modtage kommunale tilbud om misbrugsbehandling. Dette ses der nærmere på i
arbejdspapirets afsluttende diskussion.

I Retslægerådets Vejledning i udarbejdelse af retspsykiatriske erklæringer i sager
vedrørende ændring/ophævelse af en idømt særforanstaltning er det karakteristisk, at
begrebet misbrug ikke indgår. Det beskrives, at en erklæring vedrørende ændring eller
ophævelse af en foranstaltning bør indeholde en psykiatrisk anamnese med gennemgang af
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sygdomsforløb, behandling og behandlingseffekt og en grundig psykopatologisk
beskrivelse og vurdering med diagnostiske overvejelser. Når misbrug/misbrugsdiagnoser
ikke nævnes specifikt, kan det skyldes, at det opfattes som indeholdt i den samlede
psykopatologiske beskrivelse, og at vejledningen stammer fra en periode, hvor der var
betydeligt færre retspsykiatriske patienter og formentlig mindre fokus på misbrugsproblematik.

Samarbejde med Kriminalforsorgen i Frihed (KiF)
I samarbejdsaftalen mellem Kriminalforsorgen Hovedstaden, Nordsjællands Politi,
Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi og Region Hovedstadens Psykiatri om
retslige patienter, 2018, er misbrugsbehandling ikke et selvstændigt tema. I beskrivelsen af
koordination og samarbejde om patienten nævnes, at relevante samarbejdspartnere,
herunder misbrugscentre kan inviteres til det første indledende møde, hvor
behandlingsindsatsen skal planlægges.61

Kliniske vejledninger
Der findes en række vejledninger på området. Denne oversigt er ikke fuldstændig men
indeholder nogle af de mest centrale:
•

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni, 2015. Her
nævnes i kapitel 4 om misbrug og mangelfuld behandlingstilknytning kognitiv
adfærdsterapi, Motivational Interviewing (MI) og Assertive Community Treatment
(ACT) som relevante og evidensbaserede interventioner. 62

•

National Klinisk Retningslinje for Udredning og Behandling af Samtidig
Alkoholafhængighed og Psykisk Lidelse, 2016.63

•

Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre
centralstimulerende stoffer, 2017.64
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•

Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med
substitutionsmedicin, 2017.65

Dobbeltdiagnosebehandling og retspsykiatri
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose udgav i 2016 et arbejdsnotat om integrerede
behandlingstilbud under døgnforanstaltning til retspsykiatriske patienter, der har
misbrugsproblemer.66 Notatet var, udover googlesøgninger, baseret på søgninger i PubMed
og i PsychINFO. Søgningerne gik 10 år tilbage og dækkede perioden 2006-2016.
Arbejdsnotatet konkluderede, at ”der er ikke fundet entydige behandlingsprogrammer,
hverken indenfor retspsykiatri per se eller indenfor døgnophold og dobbeltdiagnose. Det er
fortsat konsensus om, at integreret behandling er at foretrække (selvom forskning ikke
entydigt dokumenterer dette), men der er behov for at afdække, hvilke komponenter i en
integreret indsats, der er virksomme.”67
Psykolog Stine Pedersson (SP) har i foråret 2019 foretaget en ny litteratursøgning
vedrørende misbrugsbehandling og retspsykiatriske patienter. Formålet med undersøgelsen
var at undersøge ”hvilke former for misbrugsbehandling, der findes til retspsykiatriske
patienter indlagt på retspsykiatriske lukkede afsnit, og hvilken behandlingsmetode, der har
den bedste effekt på misbrugsophør, subsidiært reduktion af misbrug”.68
SP identificerede i litteratursøgningen, der omfattede perioden 2009-2019, særdeles få
undersøgelser, der havde fokus på misbrugsbehandling til retspsykiatriske patienter (n=3).
I litteratursøgningen blev kun medtaget videnskabelige artikler på engelsk, svensk, norsk
eller dansk, publiceret indenfor de seneste 10 år. Bogkapitler mv., samt såkaldt grå
litteratur, f.eks. evalueringer fra udviklingsprojekter, der ikke har fået isbn-nr. og ikke er
pligtafleveret til Det kgl. Bibliotek, blev ekskluderet i søgestrategien.
Det samlede indtryk fra litteraturgennemgangen er, at:
•

Misbrugsbehandling blandt denne patientgruppe er vanskelig at gennemføre.

•

Den faktor, der har størst effekt på misbrugsophør/eller reduktion synes at være den
institutionelle ramme, dvs. at være indlagt i lukket regi med begrænset adgang til
stoffer.
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De tre internationale studier, der blev gennemgået af SP stammer fra henholdsvis en
canadisk og en britisk kontekst:
Milosevic et al., 2018 inkluderede i alt 65 canadiske misbrugende retspsykiatriske patienter
fra et såkaldt medium secure retspsykiatrisk afsnit over en niårig periode. Formålet var at
evaluere misbrugsbehandlingsprogrammet MDO (Mental Disorder, Drugs and Offending).
MDO-programmet bestod af 38 sessioners manualiseret gruppebehandling. Deltagerne
skulle aflægge uvarslede urinprøver minimum en gang om måneden i 12 måneder i løbet af
deltagelsen, samt 12 og 24 måneder efter endt deltagelse. 35 ud af de 65 patienter fuldførte
behandlingen. 30 patienter blev vurderet til ikke at have fuldført behandlingen, da de havde
en deltagelse på under 75 % og blev derfor brugt som kontrolgruppe. Studiet fandt, at der
ikke var signifikante forskelle mellem deltagerne og kontrolgruppen i forhold til
misbrugsophør eller reduktion. De patienter der havde fuldført behandlingen så ud til at
have en øget forståelse af misbrugsrelateret viden og flere færdigheder i forhold til
tilbagefaldsforebyggelse, men i praksis førte det ikke til bedre resultater i forhold til
misbrugsophør eller reduktion.
Oddie et al., 2009 inkluderede 23 indlagte retspsykiatriske patienter fra et britisk medium
secure retspsykiatrisk afsnit med henblik på at evaluere udbyttet af at deltage i en
misbrugsbehandlingsgruppe. Undersøgelsens fokus var primært på patienternes oplevelser
og vurderinger af behandlingstiltaget. Generelt mente patienterne, at de havde lært mere
om deres misbrug, at de kunne se sammenhænge mellem psykisk sygdom og de potentielle
konsekvenser misbrug kan have i forhold til voldelig adfærd eller genindlæggelse. Det er
bemærkelsesværdigt, at flere af deltagerne ved de opfølgende interviews havde svært ved
at huske og genkalde sig indholdet af den konkrete tillærte viden i programmet. På trods
heraf mente deltagerne dog, at de havde opnået ny viden vedrørende deres misbrug og
misbrugsadfærd i kraft af deltagelsen i programmet. Hovedparten af patienterne mente dog
ikke, at dette havde stor betydning for deres aktuelle afholdenhed, da afholdenhed eller
reduktion af misbrug for de flestes vedkommende blev tilskrevet deres indlæggelse med
den meget begrænsede tilgang til stoffer dette indebærer, fremfor nye tillærte færdigheder.
De fleste patienter havde forholdsvis positive oplevelser med at deltage i gruppebehandling,
oplevede at dette gav en fællesskabsfølelse, og at det var værdifuldt at høre om, at andre
patienter oplever den samme type af vanskeligheder i forhold til at undlade at misbruge.

Morris et al., 2009, inkluderede 30 indlagte retspsykiatriske patienter med misbrugsproblematik fra et britisk højsikret retspsykiatrisk afsnit. Formålet var at evaluere
deltagelsen i et kognitivt adfærdsterapeutisk gruppeforløb. 22 ud af 30 patienter
gennemførte behandlingsforløbet, der bestod af to timer om ugen i forskellige gruppeforløb,
der strakte sig over 9-14 måneder. Kun 10 patienter bidrog til selvrapportering, og kun tre
patienter endte med at deltage i semistrukturerede kvalitative interviews. To ud af tre
patienter mente således, at deltagelsen i gruppebehandlingen havde styrket og fastholdt
deres beslutning om at arbejde med misbrug. Begge fremhævede sessionerne om
tilbagefaldsforebyggelse som meningsfulde, men samtidig, at disse færdigheder først rigtigt
kunne afprøves, når de kom videre fra det højsikrede afsnit til kontekster, hvor der var større
grad af tilgang til stoffer. Begge tilskrev således deres aktuelle afholdenhed som et resultat
af den højsikrede setting de var anbragt i, og hvor der var minimale muligheder for at få
stoffer ind i afsnittet. Den tredje patient fandt, at han ikke havde fået noget ud af
gruppebehandlingen, da han før, under og efter ikke havde haft intentioner om at ophøre
med at misbruge.
Alle tre undersøgelser er karakteriseret ved højt frafald undervejs, f.eks. fordi patienterne
blev flyttet til andre afsnit, ikke fuldførte behandlingsforløbet, ikke kunne eller ville deltage
i afsluttende interviews eller ved at udfylde selvrapporteringsskemaer. Dette svækker
studiernes validitet, og vidensgrundlaget bliver dermed spinkelt. På baggrund af den meget
begrænsede forskningslitteratur på området, er det således vanskeligt at konkludere på
spørgsmålet om, hvilken behandlingsmetode, der har den bedste effekt på misbrugsophør
eller reduktion af misbrug, hos indlagte retspsykiatriske patienter.69
Brugerperspektiver på misbrug og retspsykiatri
Erfaringer med misbrug og dobbeltdiagnoser viste sig at være et stort tema, da
Kompetencecenter for Retspsykiatri gennemførte en stor interviewundersøgelse med 50
retspsykiatriske patienter i 2016 og 2017.70
For godt 30 af undersøgelsens informanter var deres aktuelle eller tidligere brug af
rusmidler en central problemstilling, men de havde stort set alle berøring med
rusmiddelproblematikker, enten fordi de selv anvendte rusmidler, eller fordi medpatienters
eller medbeboers rusmiddelbrug havde konsekvenser for den enkelte informant.
69
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Undersøgelsens informanter repræsenterede en bred erfaringshorisont, forskellige grader af
brug/misbrug og varierende syn på, om der var tale om noget, den enkelte opfattede som
håndterbart og relativt uproblematisk eller misbrug, der var relateret til svær afhængighed.
Det gennemgående mønster for flertallet var, at brugen af rusmidler var problematisk og
medførte komplekse sociale og psykosociale problemer og udfordringer. Det var også
karakteristisk, at en række af informanterne berettede om, at deres misbrug havde ændret
sig over tid, og at de enten var kommet ud af det, eller havde fået det ændret eller mindsket
til et mere kontrolleret forbrug.
På spørgsmålet om, hvad der havde været betydningsfuldt for disse ændringer, er det
karakteristisk, at informanterne først og fremmest betonede deres egen indsats, vilje og
motivation. De lagde endvidere vægt på betydningen af støtte fra netværk, sikring af
boligforhold og på betydningsfulde indsatser fra professionelle.
For mange har misbruget stået på over mange år, og tid er på mange måder en væsentlig
faktor i forhold til at komme ud af misbrug, ifølge en række informanter. Mange beskriver
lange faser med nedtrapning, og nogle beskriver erfaring med substitutionsbehandling,
f.eks. i forbindelse med længerevarende indlæggelser.71
En række informanter efterspørger flere tilbud om misbrugsbehandling under indlæggelse,
f.eks. gruppeterapi eller konsultationer med en misbrugskonsulent. Det ser ud til at være
vanskeligt for en række af informanterne at genkalde specifikke behandlingstiltag og
indsatser i forhold til misbrug. Dette kan skyldes, at disse tilbud ikke har været
fremtrædende eller at informanterne ikke kan huske at have fået dem tilbudt. Det kan også
tænkes, at de ikke er blevet oplevet som virksomme eller hjælpsomme, og at informanterne
derfor i retrospektiv slutter, at der ikke rigtig var noget misbrugsbehandling, der blev sat i
værk. Det var ikke muligt og heller ikke formålet i dette undersøgelsesdesign at belyse,
hvilke misbrugsbehandlingstilbud informanterne reelt havde modtaget, men det er
karakteristisk, at en del af dem beskriver, at arbejdet med at ændre misbrugsadfærd er tungt
og ensomt: ”så stod den på Metadon og at passe sig selv”, siger en informant. En anden
siger, at ”man er mere overladt til sig selv, synes jeg. Der er nogle skemaer man skal
udfylde, om hvad man føler, og hvad man tænker og alt sådant noget om stofmisbruget […]
ja, man bliver mere bevidst om sit misbrug”.72
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Udsagnene om misbrug fra denne interviewundersøgelse bekræfter, ligesom international
litteratur, at det er meget relevant med en større og mere dybdegående undersøgelse af
retslige patienters og deres pårørendes syn på og erfaringer med misbrug og
misbrugsbehandlingstilbud.73

Dobbeltdiagnosebehandling generelt
Når det gælder dobbeltdiagnosebehandling i mere generel forstand, er der ikke entydig
evidens for, at nogle behandlingstilgange er bedre end andre. Der synes at være udbredt
enighed om, at integreret og samtidig behandling af misbrug og anden alvorlig psykisk
sygdom er det bedste at gøre, men evidensen for integreret behandling er begrænset og ikke
entydig.74 Det er fortsat manualen Integrated Treatment for Dual Disorders udarbejdet af
Mueser et al., 2003, der står som den mest udfoldede ”opskrift” på en integreret tilgang,
hvor rusmiddelbrug og psykisk lidelse behandles på samme tid og i samme institution.75
Det er grundlæggende for en integreret behandling, at der arbejdes med en kombination af
psykiatrisk pleje og behandling og interventioner i forhold til rusmiddelbrug, at disse tiltag
gives og koordineres af den samme behandlingsansvarlige.76 Centrale elementer i integreret
behandling er derudover:
•

Helhedsorienterede tiltag: Det vil sige, at der ikke kun fokuseres på symptomer på
psykisk sygdom, men også på forhold, der indvirker på den samlede tilstand, f.eks.
beskæftigelse, økonomi, fritid, familie, netværk osv. Endvidere indebærer en
helhedsorienteret tilgang en grundig anamnese, der afdækker, hvordan de psykiske
vanskeligheder og brug af rusmidler gensidigt påvirker og forstærker hinanden, og
ændres/varierer over tid.

•

Aktivt opsøgende tiltag: At personalet løbende forsøger at engagere og re-engagere
patienterne i behandlingen, og arbejder opsøgende og vedholdende.
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•

Skadesreduktion, der sigter mod at reducere de negative effekter af rusmiddelbrug.

•

Langvarig og tidsubegrænset behandling.

Se f.eks. O’Sullivan et al., 2013; Chiringa et al., 2014.
Hamilton, 2014 s. 122; NICE 2011 og 2016; Helsedirektoratet, 2011; Sundhedsstyrelsen, 2016;
EMCDDA, 2015; Socialstyrelsen, 2019.
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•

Motivationsfremmende tiltag, f.eks. anvendelsen af Motivational Interviewing
(MI).

•

Mulighed for flere forskellige psykoterapeutiske tiltag, der kan tilpasses den
enkeltes behov og situation. F.eks. gruppe-, individuel- eller familieterapi, samt
psykoedukation med varierende indhold og fokus.

•

Stadietilpasset behandling, der varierer og tilpasses efter den enkeltes situation og
tilstand.

•

Farmakologiske tiltag, herunder fortrinsvis at anvende medicin med lavt
misbrugspotentiale, tæt opfølgning, opmærksomhed på indikationer for de enkelte
ordinationer mv.77

I en dansk kontekst udfordres princippet om en integreret behandling af dobbeltdiagnoser
af den aktuelle strukturelle arbejdsdeling mellem kommune og region, og at
behandlingspsykiatrien kun formelt har ansvar for at behandle misbrug under indlæggelse,
mens det er en kommunal opgave at varetage misbrugsbehandling af ambulante patienter.
Med retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner har man fra politisk hold
ønsket at styrke en koordineret, parallel og individuelt tilpasset indsats i forhold til borgere
med dobbeltdiagnoser.78
Undersøgelser har vist, at det i praksis kan være vanskeligt for indlagte psykiatriske
patienter at modtage integreret behandling for såvel misbrug som anden psykiatrisk
problemstilling, og at misbrug i betydelig grad er belagt med stigma. 79 Patienter oplever,
at misbrugsproblematik mødes med fordømmelse og/eller mistro i psykiatriske
sengeafsnit.80 Der er ikke lavet danske videnskabelige undersøgelser af generelle
samfundsmæssige opfattelser af mennesker, der misbruger stoffer. En amerikansk
undersøgelse har identificeret mange negative holdninger til mennesker, der bruger illegale
stoffer. De har ligeledes identificeret en tendens, til at se brug af illegale stoffer, som et
kriminalitetsproblem i højere grad end et sundhedsproblem, der kan forebygges og
behandles. Der er tegn på, at disse syn på brug af illegale stoffer og de mennesker, der
benytter sig heraf, også kan genfindes i en dansk kontekst, ikke kun i den generelle
offentlige debat i samfundet, men også blandt sundhedsprofessionelle.81 Der kan således
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identificeres en tendens til, at patienter med dobbeltdiagnoser bliver opfattet som
andenrangs patienter, der ikke har et legitimt behov for at blive behandlet for eksempelvis
abstinenssymptomer eller, at der bliver spurgt ind til deres misbrugsproblematik i
psykiatrisk regi.82
Konkrete metoder
I de internationale retningslinjer på området anbefales følgende metoder: Motivational
Interviewing (MI), kognitiv adfærdsterapi (KAT), contingency management (brug af
belønninger, der øger incitament til adfærdsændring), tilbagefaldsforebyggelse, medicinsk
behandling, samt inddragelse af pårørende og andet netværk.83
Fra den stadigt voksende recovery-litteratur er det endvidere veldokumenteret, at en række
elementer er væsentlige i og for personlige recoveryprocesser, herunder også i arbejdet med
dobbeltdiagnoseproblematikker: Meningsfulde aktiviteter og hverdagsliv, opmærksomhed
på egne ressourcer og fremtiden, genetablering af socialt liv og støttende relationer84, at føle
sig nyttig og accepteret, at man kan elske og acceptere sig selv, at mestre sit liv og at blive
synlig som person.85
Den tidligere socialoverlæge Peter Ege har i bogen Stofproblemer og hvordan man løser
dem, 2018, beskrevet, at en væsentlig forudsætning for behandlingsarbejde er, ”at der
etableres et samarbejde (en terapeutisk alliance) med personen, der søger hjælp, og at man
i et samarbejde definerer, afgrænser og prioriterer de problemer, der skal arbejdes med”. 86
Han betoner endvidere, at i og med problembrug af stoffer ofte er sammensat og
kompliceret, så findes der ikke ”en bedste behandling”, og at ”dette er en håbløs utopi, selv
om repræsentanter for forskellige behandlingssystemer […] kan være tilbøjelige til at mene,
at netop deres behandling er den bedste”. Han diskuterer ligeledes den præmis, at hvis blot
man kortlægger den enkeltes stofproblematik tilstrækkeligt grundigt, så må det være muligt
at finde frem til den for den enkelte rigtige behandling. Han konkluderer imidlertid, at ”i
teorien er dette rigtigt, i praksis har det ikke været muligt at dokumentere hypotesens
rigtighed”.87 Dette tyder på, at det er uspecifikke faktorer der har størst betydning for en
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behandlings kvalitet, dvs. forhold vedrørende personaleressourcer, personalets uddannelse,
engagement, empati, evne til at etablere terapeutiske relationer, institutionens ledelse og
fysiske indretning, omfanget af supervision og efteruddannelse osv. Der er således ingen
specifikke behandlingsmetoder, der kan fremvise bedre resultater end andre. Det afgørende
er, hvorledes behandlingen praktiseres, heriblandt, at behandleren har en empatisk,
reflekterende og ikke-konfronterende tilgang til klienterne, fordi dette fremmer den
terapeutiske alliance og dermed behandlingsresultaterne.88
Erfaringer med at arbejde skadesreducerende
Dansk narkotikapolitik har fokus på fire hovedområder: Forebyggelse, behandling,
skadesreduktion og kontrol.89 Kontrolpolitikken har historisk set fyldt meget, men der har
også, ligesom det ses i en række andre lande, været en bevægelse imod skadesreduktion og
øget fokus på folkesundhed og menneskerettigheder. Skadesreduktion kan indeholde
mange forskellige tiltag, f.eks. gadesygepleje, substitutionsbehandling med heroin,
lavtærskeltilbud, stofindtagelsesrum eller udlevering af ”værktøj”. Skadesreduktion er en
tilgang, der sigter mod at reducere de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske skader af
misbrug uden at insistere på stoffrihed og afholdenhed.90 Der kan være fokus på skader for
den enkelte med en misbrugsproblematik, men der kan også være fokus på at reducere
skader i omgivelserne.
Skadesreduktion kan også handle om, hvorledes man håndterer overtrædelse af lov om
euforiserende stoffer. Med en lovændring i 2007 blev det muligt at fritage socialt udsatte
stofafhængige fra at få bøder, men at de kan slippe med en advarsel, når sociale forhold
taler herfor.91 På Vesterbro i København er der igennem en årrække gjort en række
erfaringer med skadesreducerende politiarbejde, og intensiveret samarbejde mellem politi,
sociale- og sundhedsmyndigheder, bl.a. i relation til etablering af et stofindtagelsesrum.
Man har forsøgt at arbejde henimod et skifte fra fremstilling af stofmisbrugere og deres
praksisser som primært et kriminalitets- eller ordensproblem mod en større betoning af og
forståelse for de sociale og sundhedsmæssige problemstillinger, der ofte knytter sig til
misbrug.92 Houborg og Pedersen viste i et studie fra 2013, at muligheden for at fritage
socialt udsatte misbrugere fra at få bøder på dette tidspunkt endnu ikke blev udnyttet fuldt
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ud.93 Dette er imidlertid en pragmatisk praksis, som det kan være relevant at følge med i,
og som vi vender tilbage til i arbejdspapirets diskussion.

Erfaringer fra tidligere projekter vedrørende retspsykiatriske patienter
og dobbeltdiagnosebehandling i RHP
I Region Hovedstadens Psykiatri er der erfaringer fra tidligere projekter94 der har adresseret
patienters dobbeltdiagnoseproblematik, også i den specialiserede retspsykiatri:
Satspuljeprojekt ”Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne”:
Projektet blev gennemført i perioden 2012-2016 og var forankret i Kompetencecenter for
Dobbeltdiagnoser, RHP. Formålet var ifølge den oprindelige projektbeskrivelse ”at få
internaliseret eksisterende kompetencer og viden om dobbeltdiagnosebehandling på
hovedfunktions-niveau hvor størstedelen af patienterne behandles.”95

Projektets primære indsatsområde var etablering af et netværk af ressourcepersoner på de
psykiatriske centre i RHP, og at behandlingsindsatsen skulle styrkes ved at opkvalificere
personalets kompetencer gennem undervisning i brug af kognitiv adfærdsterapi og den
motiverende samtale, og implementering af nye udrednings- og behandlingstiltag.96
Projektets centrale succeskriterier vedrører udredning af patienters misbrug og hvorvidt det
tilbydes relevant dobbeltdiagnosebehandling i behandlingsforløbet (defineret som
motiverende samtale, kognitiv adfærdsterapi eller gruppebehandling). Ifølge slutrapporten
fra projektet, viste målinger (journalaudits) ved projektets afslutning i 2016, at projektet
havde nået sine mål på en række parametre, f.eks. at 96 procent af patienterne blev spurgt,
om hvorvidt de har et misbrug, og at det tages højde for misbrug i 86 procent af patienternes
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behandlingsplaner. Anvendelsen af målrettede behandlingstilbud i forhold til dobbeltdiagnoser varierede, men 64 procent af patienterne var tilbudt motivationssamtaler.

For at forankre projektets resultater i den videre behandlingsindsats blev der etableret en
ordning med nøgle/ressourcepersoner.97 Ud fra slutrapportens beskrivelse ser det ud til, at
de enkelte nøgle/ressourcepersoner var tiltænkt en central rolle i forhold til at bidrage til det
enkelte centers fortsatte og vedvarende indsats i forhold til at implementere de i projektet
beskrevne indsatser i forhold til udredning/behandling af dobbeltdiagnoser.98

På baggrund af interviews med personale, der har gennemgået undervisningsforløbene,
konkluderes det i en ph.d.-afhandling baseret på projektet, at undervisningen havde en
positiv effekt på personalets oplevelse af deres kompetencer inden for dobbeltdiagnosebehandling, og at de havde fået en mere positiv holdning til at arbejde med
patientgruppen. Den systematiske kortlægning af patienternes forbrug af rusmidler gjorde
også, at personalet nu handlede på den viden, som de indhentede. Personalet påpeger
samtidig flere strukturelle forhold, der er med til at vanskeliggøre en dobbeltdiagnosebehandling: De oplever, at patienter bliver ekskluderet fra psykiatriens standardiserede
pakkeforløb pga. deres misbrug, og at der ikke afsættes tid nok til de komplekse
problemstillinger mange af patienterne har. Nogle savnede retningslinjer for, hvordan de
skulle håndtere patienters indtag af rusmidler på afdelingen, og at de forskellige holdninger
blandt personale var grundlag for uenigheder. Nogle efterspørger et mere formaliseret
samarbejde med og en klarere rollefordeling i forhold til den kommunale misbrugsbehandling.99

Der har endvidere været projekter, der specifikt har adresseret dobbeltdiagnoseproblematik
blandt patienter i specialiseret retspsykiatri:
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”Projekt stoffrit afsnit, afdeling R, Psykiatrisk Center Sct. Hans:
Psykiatrisk Center Sct. Hans (PCSH), afdeling R, modtog satspuljemidler i perioden 20072010 for at etablere et eget åbent afsnit for retspsykiatriske patienter med et misbrug.
Formålet med projektet var at afprøve et behandlingskoncept, hvor patienter under
indlæggelse arbejdede med deres misbrug gennem en motiverende og kognitiv tilgang.100
”Det primære mål med projektet var at gøre patienterne stoffri, sekundært at mindske
misbruget, for at øge mulighederne for behandling af den enkelte patients psykiske lidelse
og nedsætte risikoen for misbrugsrelateret kriminalitet.101 Projektets tilgang var en målrettet
behandlingsindsats overfor patienterne, ”samt en velfunderet og veltilrettelagt
uddannelsesplan for personalet”, ifølge afrapporteringerne fra projektet.102 Der blev
iværksat integreret behandling, hvor ”patienternes sindslidelse og stof- og alkoholmisbrug
bliver behandlet på et og samme afsnit af et tværfaglig sammensat team” (jf. Mueser et al.,
2006). Personalegruppen var sammensat af læge, psykolog, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter, plejere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeut og socialrådgiver,
og alle var placeret i afsnittet. Patienterne var primært mænd med en diagnose indenfor
skizofrenispekteret og et misbrug af multiple stoffer, oftest hash og amfetamin.

Grundforståelsen i den integrerede behandling er, at indsatsen ivaretager både den
psykiatriske behandling, misbrugsbehandlingen, forhold knyttet til den idømte psykiatriske
særforanstaltning og andre relevante problematikker, typisk sociale problemstillinger.
Patienternes sociale færdigheder opbygges og trænes, og målet er at styrke oplevelsen af
livskvalitet uden om et misbrugsrelateret netværk og en misbrugsrelateret adfærd.
Patienterne i ”Projekt stoffrit afsnit” skulle efter planen gennemføre et seks måneders
behandlingsforløb. I alt var 36 patienter indlagt i løbet af projektperioden, hvoraf 14 af disse
gennemførte behandlingen og var indlagt i minimum 6 måneder (nogle var indlagt i op til
24 måneder).103
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Projektets egenevaluering kan karakteriseres som overvejende positiv, men understreger
også væsentlige udfordringer.104 Ifølge afrapporteringer fra projektet, har ”flere patienter
opnået en længere periode uden misbrug og uden fornyet kriminalitet også efter
udskrivelse”, men også, at ”patienterne har haft flere tilbagefald til misbrug under
indlæggelsen” – hvilket stiller krav til personalets tålmodighed og forståelse for misbrug
og misbrugsbehandling, og at evnen til at ”fastholde troen på, at forandring er mulig, selv
om patienterne har svært ved det”.105 Patienterne skulle selv ønske en indlæggelse i ”stoffrit
afsnit”, og netop patienternes motivation var en anden udfordring, både i forhold til
rekruttering til og fastholdelse af behandlingsforløb. Troen på, at et halvt års
behandlingsforløb var tilstrækkeligt, var også overvurderet, for ”at motivere
retspsykiatriske patienter til at ændre adfærd, kan vare mange år og kræver også tættere
samarbejde med kommuner, institutioner mv., der kan motivere patienterne, inden de
indlægges til målrettet misbrugsbehandling.”106

Projektet udarbejdede en omfattende manual for den integrerede behandlingsindsats, hvori
principperne for og håndteringen af den motiverende samtale, det opsøgende
motivationsarbejde og den kognitive misbrugsmodel beskrives.107 Manualen indgår som en
del af afrapporteringen fra projektet, og er tænkt som et arbejdsredskab for andre.
Forfatterne betoner således, at ”vi håber, at denne kan inspirere andre psykiatriske
afdelinger til at gennemføre systematiske kognitive aktiviteter som et supplement til den
øvrige behandling.”108
”Trippelprojekt. Kvalificering af plejen og behandlingen af patienter med psykiatrisk
sygdom, misbrug og retslig foranstaltning (”trippel”- diagnose-patienter)”, Psykiatrisk
Center Glostrup:
Parallelt med PCSHs projekt, ”Stoffrit afsnit” startede Psykiatrisk Center Glostrup (PCG)
også et projekt om misbrugsbehandling til retspsykiatriske patienter. Projektet omfattede
de retspsykiatriske afsnit, og formålet var ”at øge medarbejderes viden om integreret
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behandling af psykiske lidelser og rusproblemer under hensyntagen til den retspsykiatriske
diagnose”, og at ”tilbyde trippeldiagnose patienterne målrettet, integreret udredning og
behandling med afsæt i New Hampshire Modellen”, dvs. en integreret/samtidig behandling
af patienternes psykiske lidelse og misbrug (jf. Mueser 2006).109 Grundelementerne i
”Trippelprojektet” er altså de samme som i projekt ”Stoffrit afsnit” på PCSH, men omfatter
allerede eksisterende retspsykiatriske afsnit.
”Trippelprojektet” sigtede mod at ”skabe en kulturændring i holdning til misbrugende
patienter og udvikle en mere anerkendende tilgang: gå fra en grænsesættende og
korrigerende tilgang til en mere rummende og anerkendende holdning til personen med
misbrugslidelse”110 Der var fokus på, at behandlingsindsatsen ville være langvarig, og
derfor inkluderede projektet både sengeafsnit og det ambulante team. De overordnede
succeskriterier var, at alle patienter i de retspsykiatriske afsnit blev screenet for
rusmiddelafhængighed og at patienter med en rusmiddelafhængighed blev tilbudt
stadiebaseret pleje og behandling jf. New Hampshire-modellen (NHM). Dermed var det
også fokus på patienter i en før-overvejelsesfase, det vil sige, at patienter ikke behøvede at
være eksplicit motiverede for at komme i betragtning til at deltage i projektet. Endvidere
var det et succeskriterie ”at medarbejderne i retspsykiatrien i Glostrup bliver i stand til at
varetage misbrugsbehandling jf. NHM til dobbeltdiagnosepatienterne.”111
Også i ”Trippelprojektet” blev der udarbejdet en manual for pleje- og behandling af og
tilgang til retslige patienter med en dobbeltdiagnose, og manualen var tænkt som et
arbejdsredskab for de retspsykiatriske afsnit på PCG. Manualen er mindre omfattende end
tilsvarende for PCSH-projektet ”Stoffrit afsnit”. Grundet afsnittenes forskellige karakter (to
døgnafsnit samt et OP-team) var ideen, at den skulle være fleksibel nok til, at indhold og
form kunne tilpasses de enkelte afsnits forskellige rammer. Manualen betegnes derfor også
som ”et idékatalog”, og planen var, at den skulle videreudvikles på baggrund af erfaringerne
fra de involverede afsnit. Projektet skulle udvikle en model for arbejdet og bidrage med
kompetenceudvikling af personalet, og afsnitsledelserne skulle have det overordnede
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ansvar for implementeringen af metoden såvel som forankring ”af tilgange og forståelse for
misbrugslidelsen”.112

Projektet var planlagt til at implementeres fra november 2011, for så at afprøves et år frem.
Grundet organisatoriske ændringer og omprioriteringer blev projektet imidlertid ikke
gennemført. Alle medarbejdere i den specialiserede retspsykiatri på PCG blev undervist i
projektets tilgang, men projektet blev afbrudt før den fulde undervisningsplan og
implementering blev gennemført.
Opsummerende – hvad viser erfaringerne fra tidligere projekter vedrørende
dobbeltdiagnosebehandling i Region Hovedstadens Psykiatri
Ønsket om at tilbyde en integreret behandling af dobbeltdiagnosepatienter, med afsæt i
kognitiv adfærdsterapi og den motiverede samtale, er fælles for de tre ovennævnte
projekter. Det centrale omdrejningspunkt har været kompetenceudvikling af personale,
både for projekterne i den specialiserede retspsykiatri, dvs. det gennemførte projekt på
PCSH og for det skrinlagte projekt på PCG, og for projektet, der omhandlede 8 ud af 9 af
de psykiatriske centre i RHP. Fælles er også betoningerne af de udfordringer, der kan være
for at bibeholde personalets tro på, at behandlingsindsatser hjælper, og at være dem, der
holder håbet for patienterne i perioder uden umiddelbare succeser. Ligeledes, at strukturelle
forhold - som fysiske og økonomiske rammer, retningslinjer, samarbejdssnitflader m.m.,
giver udfordringer for behandlingsindsatser, hvor accepten af, at ”ting tager tid”, synes at
være en forudsætning, for at kunne lykkes.
I slutrapporten for projektet ”Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne” påpeges
en række barrierer i projektet. Flere af disse må antages også at have relevans både for
afsluttede og kommende udviklingsprojekter. ”En psykiatri med mange dagsordener” er en
af barriererne, forstået således, at ”der hele tiden er en række indsatsområder, der for en
afgrænset periode kæmper om en begrænset mængde opmærksomhed.”113 En
ledelsesmæssig opbakning og et vedvarende engagement kan være med til at sikre
implementering af de ønskede indsatser, og forankringen i klinisk praksis. Det påpeges
endvidere, at ”der ikke har eksisteret en fælles standard for håndtering af misbrug hos

112

113

Psykiatrisk Center Glostrup, 2011a, s. 7.
Als Research og Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, RHP, 2017, s. 13.

patienter på tværs af alle RHP-centre har formodentlig været en svaghed”114 i forhold til at
kunne forankre indsatserne i den kliniske praksis. I princippet giver dette mulighed for
lokalt tilpassede projekter med lokalt ejerskab og forankring. På den anden side stiller dette
større krav til hvert enkelt center i forhold til at udvikle sit eget koncept og materiale.
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RESULTATER

I dette afsnit gennemgås resultaterne fra henholdsvis spørgeskemaundersøgelse og
fokusgruppeinterviews. Det samlede empiriske materiale er omfattende og analyserne i det
følgende illustrerer, at dette er et komplekst problemfelt med en række centrale temaer og
nuancer.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen
Omfang af dobbeltdiagnosepatienter
Omfanget af dobbeltdiagnosepatienter i den specialiserede retspsykiatri i RHP blev kortlagt
ved, at afsnitsledelserne blev bedt om at besvare spørgsmålet ”Hvor mange af patienterne i
jeres afsnit har en ICD-10 misbrugsdiagnose?”115:
Tabel 2: Omfang af patienter med en eller flere ICD-10 misbrugsdiagnoser blandt patienter
i den specialiserede retspsykiatri i RHP
Samlet antal patienter
iflg. Kortlægningen

Antal patienter med
dobbeltdiagnose

Procentandel med
dobbeltdiagnose

281

172

61,2 %

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen var der på registreringstidspunktet i alt 281 patienter i
retspsykiatriske behandlingsforløb på registreringstidspunktet, hvoraf 172 patienter dvs.
61,2 procent er registreret med en misbrugsdiagnose sammen med en anden psykiatrisk
diagnose.116
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En mulig fejlkilde i forhold til opgørelsen er, at patienter der som hovedregel er i ambulante
behandlingsforløb, men kortvarigt er indlagt i et sengeafsnit, kan være talt med både fra den
ambulante enhed og fra det aktuelle sengeafsnit. Der er i så fald tale om et mindre antal patienter,
og vi vurderer, at selvom denne dobbelttælling teoretisk set kan have fundet sted, ændrer det ikke
hovedlinjerne i analysen.

Store forskelle mellem afsnit
De 15 afsnit i den specialiserede retspsykiatri i RHP omfatter afsnit af meget forskellig
karakter: To åbne sengeafsnit, otte lukkede sengeafsnit, ét afsnit for patienter, der er i
varetægtssurrogat og to ambulante/opsøgende teams for patienter, der er i ambulante
behandlingsforløb. Der er store forskelle i antal patienter, der aktuelt er tilknyttet det enkelte
afsnit, som varierer fra syv til femoghalvfjerds patienter. Der er også store forskelle mellem
afsnittene i forhold til procentandelen af patienter med dobbeltdiagnoser:
Tabel 3: Procentandel af patienter med dobbeltdiagnoser fordelt pr. afsnit
Afsnit (n= 15)

Procentandel med dobbeltdiagnose (afrundet)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Samlet, alle afsnit

85
100
50
45
67
78
50
63
67
78
50
80
100
63
56
61

Procentandelen patienter med dobbeltdiagnoser varierer fra 45 til 100 procent median er ca.
65 procent, dvs., at på halvdelen af afsnittene har minimum 65 procent af patienterne en
eller flere dobbeltdiagnoser, mens færre end 65 procent af patienterne i de resterende afsnit
har en eller flere dobbeltdiagnoser.
Når man regner i procent, kan små tal give store udslag. De to afsnit, hvor 100 procent af
patienterne har en dobbeltdiagnose, er afsnit med få patienter, henholdsvis 9 og 10 patienter.
Alle afsnit med en højere procentandel end medianen er lukkede sengeafsnit med en lav
patientnormering med maksimum 10 patienter. Afsnittet med den laveste procentandel
patienter med en dobbeltdiagnose (45 procent) er et af de to ambulante teams med 75

patienter. Der er en markant forskel mellem de to ambulante afsnit: 63 procent af
patienterne i afsnit N har en dobbeltdiagnose, mens tilsvarende altså er gældende for ”kun”
45 procent af afsnit D’s patienter.117
Antal anvendte misbrugsdiagnoser
Kortlægningen viser, at på undersøgelsestidspunktet var 172 patienter, der var i
behandlingsforløb i den specialiserede retspsykiatri i RHP, diagnosticeret med en
misbrugsdiagnose. I spørgeskemaet blev afsnitsledelserne bedt om at besvare spørgsmålet
”Hvilke specifikke ICD-10 misbrugsdiagnoser har disse patienter?”. Ifølge besvarelserne
er der i alt minimum 41 forskellige misbrugsdiagnoser i spil:

Figur 2: Misbrugsdiagnoser for retspsykiatriske patienter i den specialiserede retspsykiatri
i RHP, grupperet efter diagnosegruppe (n = 41)
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Antal patienter totalt er henholdsvis 63 og 75.

I alt er der angivet 41 forskellige misbrugsdiagnoser i henhold til ICD-10. Der er forskel
på, hvor detaljeret diagnoserne er angivet. I nogle af besvarelserne er der kun refereret til
den hovedgruppe af rusmidler diagnosen knytter sig til, f.eks. F12, mens andre har angivet
mere detaljerede diagnoser, f.eks. F12.21. Spørgeskemaet indikerer ikke detaljeringsgrad
for besvarelsen og forskellene i besvarelsernes detaljeringsgrad kan derfor skyldes
spørgeskemaets upræcise formulering. Tilsvarende er der forskelle på, om der i
besvarelserne opremses de diagnoser, der samlet er gældende for afsnittets patienter eller
om der redegøres for diagnoserne på individniveau (pr. patient) således, at det fremgår
hvorvidt den enkelt patient har flere misbrugsdiagnoser. Der er med andre ord en vis
metodisk usikkerhed knyttet til, hvad registreringen af den enkelte diagnose refererer til.
Nogle registreringer refererer til den enkelte patient, mens andre registreringer kan omfatte
flere patienter og blot indikerer, at diagnosen forekommer blandt patienterne på afsnittet.
Der er stor variation i hvor mange forskellige diagnoser, der er aktuelle i hver enkelt
diagnosegruppe og i hvor mange gange de enkelte diagnoser er opført:
Tabel 4: Hovedgrupper af ICD-10 misbrugsdiagnoser fordelt på type stof, antal
forskellige diagnoser og antal gange diagnoser i diagnosegruppen er anført
Type psykoaktivt stofmisbrugsdiagnosen
relateres til

Antal forskellige
diagnoser i diagnosegruppen (n = 41)

Antal gange diagnoser i
diagnosegruppen er
anført (n = 150)

ALKOHOL (F10)

6

28

OPIOIDER (F11)

4

14

CANNABIS (F12)

8

41

SEDATIVA (F13)

2

3

KOKAIN (F14)

6

23

CENTRALSTIMULERENDE (F15)

5

9

TOBAK (F17

2

2

FLYGTIGE OPLØSNINGSMIDLER (F18)

1

1

MULTIPLE (F19)

7

29

Antal misbrugsdiagnoser i hver hovedgruppe/type psykoaktive stofmisbrugsdiagnosen
relateres til: Den eneste hovedgruppe af misbrugsdiagnoser, der ikke er anvendt, er F16,
der vedrører psykiske forstyrrelser forårsaget af brug af hallucinogener. Alle de øvrige
hovedgrupper af misbrugsdiagnoser er i spil, og fleste diagnosetyper er anvendt i relation
til cannabis (F12) med 8 forskellige diagnoser, dernæst multiple stoffer (F19) med 7
forskellige diagnoser efterfulgt af kokain (F14) og alkohol (F10) med 6 forskellige
diagnoser, centralstimulerende (F15) med 5 forskellige diagnoser, opioider (F11) med 4
forskellige diagnoser, sedativa (F13) og tobak (F17) med henholdsvis 2 forskellige
diagnoser, mens opløsningsmidler er det stof misbrugsdiagnosen (F18) knyttes til i forhold
til en enkelt diagnose.
Hvor ofte er diagnoser i diagnosegruppen anført: Diagnoser relateret til cannabis, synes at
være mest udbredt (er anført 41 gange) efterfuldt af diagnoser relateret til brug af multiple
stoffer (29 gange), alkohol (28 gange), kokain (23 gange), opioider (14 gange),
centralstimulerende (9 gange), sedativa (3 gange) og tobak (2 gange), mens opløsningsmidler er anført færrest antal gange (1 gang).
Stor variation i diagnosernes sværhedsgrad: De forskellige diagnoser i ICD-10s
klassifikationssystem indikerer forskelle i de psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser,
forårsaget af de psykoaktive stoffer. De misbrugsrelaterede diagnoser, der er anvendt i den
specialiserede retspsykiatri i RHP, spænder også vidt i sværhedsgrad og omfatter akut
(alkohol) intoksikation; skadelig brug; afhængighedssyndrom; afholdende (evt. i beskyttet
miljø); episodisk brug; aktivt brug; konstant brug; aversiv medikamentel behandling;
vedligeholdelses-/substitutionsbehandling. Det er væsentligt at være opmærksom på denne
diagnostiske mangfoldighed, hvis man på baggrund af denne opgørelse ønsker at forstå
forekomsten af misbrugsproblematikker i den givne population og de kliniske billeder dette
giver. F.eks. er der i alt 16 af de 150 gange en diagnose er anført (jfr. Tabel 4) tale om en
diagnosekode, der indikerer, at patienten er afholdende fra at misbruge stoffet (evt. i
beskyttet miljø), og i 9 tilfælde, er der i henhold til diagnosekoden tale om et episodisk brug
af det konkrete rusmiddel. I 12 tilfælde indikerer diagnosekoden, at der er tale om
vedligeholdelses-/substitutionsbehandling

eller

aversiv

medikamentel

behandling

(henholdsvis 8 x F11.22, dvs. opioidafhængighedssyndrom i vedligeholdelses/substitutionsbehandling og 4 x F10.23, dvs. alkoholafhængighedssyndrom, afholdende,
aversiv behandling).

Forskelle i diagnosepraksis: Det er ikke kortlægningens formål at afdække eller påpege
eventuelle forskelle i praksisser med hensyn til at stille diagnoser, og spørgeskemaundersøgelsen giver heller ikke metodisk grundlag for sådanne konklusioner. Der er dog en
undtagelse, og det er i forhold til diagnosegruppen F17, dvs. ”Psykiske lidelser og
adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af tobak”. To gange er diagnoser tilhørende
denne diagnosegruppe anført og ud fra de konkrete besvarelser giver det grundlag for den
fortolkning, at diagnoserne i denne gruppe er givet to individer. Dette afspejler
sandsynligvis, at der ikke er praksis for at diagnosticere brug af tobak, og ikke, at der kun
er to af de retspsykiatriske patienterne i den specialiserede retspsykiatri i RHP, der ryger
tobak.
Misbrugsdiagnose vs. aktivt misbrug
At være diagnosticeret med en misbrugsdiagnose, er ikke ensbetydende med, at man aktuelt
er aktivt misbrugende. Afsnitsledelserne fik derfor stillet spørgsmålet ”Hvor mange af
patienterne i jeres afsnit har aktuelt et misbrug af rusmidler?”
Tabel 5: Forekomst af antal patienter i den specialiserede retspsykiatri i RHP, antal
patienter med den dobbeltdiagnose og antal patienter med et aktuelt aktivt misbrug
Samlet antal patienter
iflg. kortlægningen

Antal patienter med
dobbeltdiagnose

Antal patienter med et aktuelt
aktivt misbrug

281

172

81

Vi har set, at af de i alt 281 patienterne der indgår i kortlægningen, er 172 diagnosticeret
med en eller flere misbrugsdiagnoser (dvs. 61,2 procent af den samlede population i den
specialiserede retspsykiatri i RHP). Ifølge afsnitsledelsernes vurdering er der 81 patienter,
der aktuelt har et aktivt misbrug. Det vil sige, at 29 procent af alle patienter (n = 281) i den
specialiserede retspsykiatri har et aktuelt aktivt misbrug, og at 65,4 procent af patienterne
med en misbrugsdiagnose (n = 172) vurderes at have et aktuelt aktivt misbrug.118
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Spørgeskemaet indeholdt ikke nogen vejledning i, på hvilken baggrund et aktivt misbrug skulle
vurderes. Vi antager, at besvarelserne blev baseret på dels kliniske skøn og dels på gennemgang af
aktuel dokumentation i det enkelte patientforløb. Se endvidere diskussion af studiets styrker og
svagheder.

Der er store forskelle mellem patienter i ambulant behandling og indlagte patienter i forhold
til hvorvidt de vurderes til at have et aktuelt aktivt misbrug:
Tabel 6: Patienter med et aktuelt aktivt misbrug (n = 172), fordelt på type behandlingsforløb.
Type patientforløb

Antal patienter

Antal patienter med
minimum en
misbrugsdiagnose

Antal patienter med et
aktuelt aktivt misbrug

Patienter i ambulant
behandling

143

77

53

Indlagte patienter

138

95

28

Samlet antal patienter

281

172

81

53 patienter i ambulant behandling vurderes til aktuelt at have et aktivt misbrug. Det vil
sige, at 69 procent af de ambulante patienter, der har en misbrugsdiagnose (n = 77), vurderes
til aktuelt at have et aktivt misbrug. Dette betyder, at 37 procent af alle patienter, der er i
ambulant behandling i den specialiserede retspsykiatri i RHP (n = 143), vurderes til aktuelt
at have et aktivt misbrug.

28 af de indlagte patienterne vurderes til aktuelt at have et aktivt misbrug. Det vil sige, at
29,5 procent af de indlagte patienter, der har en misbrugsdiagnose (n = 95), vurderes til
aktuelt at have et aktivt misbrug. Dette betyder, at 20,3 procent at alle indlagte patienter i
den specialiserede retspsykiatri i RHP (n = 138), vurderes til aktuelt at have et aktivt
misbrug.
Ifølge afsnitsledelsernes vurderinger er der samlet stor mangfoldighed i typer af rusmidler,
der anvendes af patienter, som aktuelt har et aktivt misbrug. Det drejer sig om kokain,
cannabis, amfetamin, benzodiazepin, metadon, alkohol, subotex, khat, ketamin, ritalin og
MDMA (ecstasy).
Misbrug – men ingen misbrugsdiagnose
Misbrugsproblematik kan også være underdiagnosticeret, forstået således, at patienter reelt
har et aktivt misbrug uden, at der er givet en misbrugsdiagnose. Afsnitsledelserne blev

derfor også bedt om at besvare spørgsmålet ”Er der patienter med periodisk misbrug, der
ikke har en ICD-10 diagnose?”. 7 af de i alt 15 afsnit har svaret ”ja” til spørgsmålet, men i
efterbearbejdningen er det tydeligt, at spørgsmålet ikke er præcist formuleret. Der er to
måder at forstå spørgsmål på: a) Er der patienter uden nogen misbrugsdiagnose, som har et
periodisk misbrug? Og b) Er der patienter med en eller flere misbrugsdiagnoser, der har et
yderligere misbrug af andre stoffer uden at dette ”mer-misbrug” er givet en specifik
diagnose?
Vi forstår besvarelserne af spørgeskemaerne således, at det er tolkning b), der overvejende
er lagt til grund for at besvare spørgsmålet med et ”ja”. Samlet vurderes, at ca. 10 patienter,
der allerede har en misbrugsdiagnose, kvalificerer til yderligere misbrugsdiagnoser, dvs., at
de har et misbrug af flere rusmidler end den eksisterende misbrugsdiagnose indikerer.
Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er der meget få, hvis overhovedet nogle, der har et
periodisk misbrug, der ikke er diagnosticeret.
Resultater fra spørgeskemaernes fritekstbesvarelser
I spørgeskemaet til de 15 afsnitsledelser var der desuden en række spørgsmål, der gav
mulighed for fritekstbesvarelser. Disse spørgsmål vedrørte den praktisk håndtering af
misbrug i afsnittene herunder praksisser vedrørende udgang og besøg. For de ambulante
enheder var der specifikke spørgsmål vedrørende samarbejde med kommunal misbrugsbehandling. Der blev ligeledes spurgt til, hvad der efter afsnitsledelsernes opfattelse er de
største udfordringer, for at have fokus på misbrugsbehandlingen, og til hvordan et
misbrugsbehandlingstilbud ideelt set skulle se ud. Afslutningsvis blev der spurgt om hvad
afsnitsledelserne vurderer, er de tre største udfordringer i pleje, behandling og rehabilitering
af retspsykiatriske patienter.
Fritekstbesvarelserne er omfattende og de kan anvendes til at få viden om
misbrugsrelaterede problemstillinger set ud fra et ledelsesperspektiv. Der er betydelig
bredde i besvarelserne, men også en række temaer som afsnitsledelserne ser nogenlunde
ens på. I det følgende er hovedtrækkene i besvarelserne sammenfattet.
Håndtering af patienternes misbrug
Afsnitsledelserne blev bedt om at besvare spørgsmålene ”På hvilken måde
kontrolleres/håndteres evt. misbrug af rusmidler i afsnittet?” og ”På hvilke måder
adresseres i øvrigt patienternes rusmisbrug i afsnittets pleje og behandling?

I besvarelserne beskrives samlet en lang række praksisser vedrørende afsnittets håndtering
af misbrug af rusmidler, dels kontroltiltag og dels behandlingsindsatser:
Figur 3: Kontroltiltag og behandlingsindsatser – sengeafsnit, ifølge afsnitsledelsernes
spørgeskemabesvarelser
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Brug af urinstix, visitation af patienter, stuer og fællesarealer, skærmning på egen stue,
regulering af den enkelte patients udgang og besøg er kontrollerende tiltag, der går på tværs
af alle de involverede sengeafsnit. Derudover beskrives en række udrednings- og
behandlingsmæssige tiltag: Varierende brug af misbrugsanamneser og spørgeskemaerne
AUDIT og DUDIT, psykologsamtaler, kognitive samtaler, individuelle KP-samtaler,
lægesamtaler, besøg af NA/AA, psykoedukation, stofmisbrugsgruppe, MI når det er
muligt/planer om at anvende MI og støttende/ikke-dømmende tilgange og samtaler.
Det fremgår af besvarelserne, at det er varierende, hvor meget (aktivt) misbrug fylder i de
respektive afsnit. Især en afsnitsledelse understreger, at ”generelt er misbrug meget lille i
vores afsnit”. Det kan i sig selv være en forklaring på, at det er svært at opnå rutiner og
kompetencer i forhold til misbrugsbehandling og/eller håndtering af misbrug. Det er også
karakteristisk, at den samme afsnitsledelse sammenfatter, at: ”Misbrugsrelateret
problematisk adfærd fylder ret lidt i det samlede komplekse sygdomsbillede hos vores

aktuelle population under indlæggelse, andre problemstillinger får højere prioritet under
indlæggelse, misbruget kommer først mere i fokus når udskrivning nærmer sig”. En skriftlig
fritekstbesvarelse giver desværre ikke anledning til at stille uddybende spørgsmål, f.eks.
om dette kunne være relateret til, at udskrivelse indebærer færre restriktioner i forhold til
tilgangen til stoffer, og derfor rejser spørgsmål om, hvordan man tror, at patienten vil agere
udenfor et sengeafsnit? Hvilke aspekter af misbruget er det mon, der kommer mere i spil,
når man nærmer sig udskrivelse?
En række af de øvrige afsnitsledelser beskriver imidlertid, at aktivt misbrug er et betydeligt
problem i sengeafsnittene, og typiske udsagn er ”misbrug og misbrugsstoffer i afdelingen
er en kæmpe udfordring” og at ”tilgængelighed af stoffer, indsmugling af stoffer” er en stor
udfordring.
Ambulant regi
For de ambulante enheder fylder kontrollen af praktiske grunde mindre og her er i højere
grad fokus på ”støttende samtaler med individualiseret tilgang”, individuelt tilpassede
aftaler afhængigt af, hvad der er muligt for den enkelte”, herunder ”aftaler om indlæggelse
ved tiltagende misbrug”. En eventuel indlæggelse i henhold til dom bliver i ambulant regi
den mest ”håndfaste metode”, som en af respondenterne udtrykker det: ”afhængig af
patientens motivation for bløde/støttende tiltag (langvarigt relationsarbejde, motivation til
f.eks. udtrapning eller omlægning til langvarig substitutionsbehandling) til mere håndfaste
metoder, hvor eksempelvis Antabusbehandling eller urinprøvekontrol er et vilkår, for
patientens fortsatte mulighed for at undgå indlæggelse”.

Figur 4: Håndtering af patienternes misbrug – ambulante behandlingsforløb

• 53 af patienterne der er i ambulante behandlingsforløb, har et aktivt misbrug,
dvs. 69 procent af patienterne med en misbrugsdiagnose
Fælles for de to specialiserede retspsykiatriske ambulante teams i RHP:
• En ikke-dømmende tilgang, støttende samtaler
• Skadesreducerende tilgang
• Fortrinsvis integreret behandling i teamet og udtalt ønske om at have
behandling samlet ud fra en faglig vurdering
• Administrerer substitutionsbehandling
• Mange samarbejdskommuner/”Samarbejde over forvaltningsgrænser er
vanskeligt”

Det er ganske få af de ambulante enheders patienter, der på undersøgelsestidspunktet er i
kommunal misbrugsbehandling. Der berettes desuden om, at der er patienter, der tidligere
har været i kommunal misbrugsbehandling, men at de er blevet afsluttet og afvist på grund
af truende og voldelig adfærd. Den selvforståelse der kommer til udtryk, i de ambulante
enheder er, at behandling af psykisk sygdom og misbrugsproblematik bør foregå samlet.
Denne selvforståelse kommer til udtryk i formuleringer som f.eks.: ”Vores generelle praksis
er at have behandlingen samlet her ud fra en faglig vurdering” og ”Behandling af psykisk
sygdom og misbrug lader sig vanskeligt adskille for vores patientgruppe”.

De største udfordringer
Afsnitsledelserne blev bedt om at besvare spørgsmålet ”Hvad er den/de største udfordringer
for at have fokus på misbrugsbehandling i jeres afsnit”:

Figur 5: Udfordringer i forhold til at have fokus på misbrugsbehandling i retspsykiatriske
afsnit ifølge afsnitsledernes spørgeskemabesvarelser
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Afsnitsledelserne opnævner en lang række udfordringer i forhold til at have fokus på
misbrugsbehandling i de respektive afsnit. Disse udfordringer vedrører især viden og
kompetencer, forhold vedrørende patientpopulationen og balancen mellem kontrol og
behandling.
Viden og kompetencer
Afsnitsledelserne peger på, at der er mangel på viden og kompetencer i forhold til at få
misbrug integreret i patientplaner og i den daglige pleje. Dette udtrykkes i en række udsagn:
”Interessen og ønsket om at arbejde med misbrug er klart tilstede i personalegruppen, men
vi mangler kompetencer/undervisning af personalet, så de bliver klædt på til, hvordan
opgaven bedst tilgås og håndteres”, ”at der er mangel på viden og kompetencer i forhold til
at få misbrug integreret i patientplaner og den daglige pleje ”og at ”de værktøjer vi har at
gøre godt med i afsnittet, er ikke tilstrækkelige. Vi skal både udvise kontrol, men også

hjælpe og støtte den enkelte til at ændre/stoppe sit misbrug”. Andre er mere specifikke i
benævnelsen af, hvilken viden og kompetencer de synes der mangler: ”at der ikke arbejdes
struktureret med MI hverken i sygeplejen eller ved stuegangssamtaler […] Halvdelen af
personalegruppen har ikke MI og den anden halvdel har brug for genopfriskning for at
anvende det målrettet” og der ”mangler undervisning af personalet i den kognitive model
til målrettet misbrugsbehandling og i grupper”.
Patientpopulationen
Udover efterspørgsel på viden og kompetencer er der også meget fokus på egenskaber eller
karakteristika ved patienterne, når afsnitsledelserne skal pege på udfordringerne i forhold
til at praktisere misbrugsbehandling. Typiske udsagn er f.eks.: ”den største udfordring er
klart en mangelfuld motivation fra patienternes side”, ”at der vedvarende smugles stoffer
ind og at patienterne fortsætter med at misbruge uanset konsekvenserne” og ”patienternes
ofte manglende motivation og sygdomsindsigt”.
Når det skal beskrives, hvilke udfordringer der kan identificeres i forhold til at udfolde og
praktisere misbrugsbehandling, er der en tendens til, at patienterne gøres til problemet, eller
at f.eks. fravær af indsigt eller motivation er det, der kommer til at stå i vejen. Deraf følger,
at hvis blot patienterne var anderledes indstillede, så var det langt mindre kompliceret at
lykkes med misbrugsbehandling.
Forholdet mellem kontrol og behandling
Enkelte af afsnitslederne italesætter forholdet mellem kontrollerende tiltag og mulighed for
behandlingstiltag, herunder muligheden for at arbejde skadesreducerende. En udtrykker
f.eks., at det er en udfordring, at der er begrænset ”mulighed for nytænkning og redskaber
der understøtter behandling fremfor ”straf””. En anden betoner, at ”der er uforholdsmæssig
fokus på kontrol fremfor forebyggende og rehabiliterende fokus (KAT/MI)”, og at ”vores
udstrakte kontrolregime opleves nok nedgørende af en del af patienterne, hvilket ikke er
godt for relationen”.
Der er således blandt enkelte af deltagerne tegn på en vis frustration over, at det er
kontroltiltagende, der er i forkant. Dette kan være nødvendigt på den korte bane, men virker
ikke på længere sigt: ”at holde folk væk fra stoffer med magt og kontrol, virker ikke på
længere sigt. Det virker i en kort tid og er til tider nødvendigt”.

Samtidig bliver det tydeligt, hvor vanskeligt det kan være at praktisere den retspsykiatriske
dobbeltforpligtelse, fordi udgang indebærer en øget risiko for misbrug. Derved bliver det
en udfordring, at ”patienterne skal have mulighed for udgang og det er ofte under disse
udgange, at patienten absenterer og misbruger”. En anden sammenfatter, at det er en
udfordring, at misbrugsbehandling ”ikke er en konsekvent del af behandlingen og ikke et
mål i sig selv”.
I den bedste af alle verdener – den ideelle misbrugsbehandling
Afsnitsledelserne blev bedt om at besvare spørgsmålet ”I den bedste af alle verdener:
Hvordan skulle misbrugsbehandlingen i jeres afsnit se ud/bestå af?”:
Figur 6: De optimale forhold for misbrugsbehandling ifølge afsnitsledelsernes
fritekstbesvarelser
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i jeres afsnit se ud/bestå af?”

Behandlingen:
• Udredning af livs-, sygdoms- og kriminalitetsforløb, samt kortlægning
af risikofaktorer for forværring af sygdom og kriminalitet
• Anvender resultaterne af AUDIT og DUDIT
• MI/Kognitiv tilgang/KAT
• Fast procedure for patienter med et misbrug
• Individuelle misbrugssamtaler/-gruppebehandling
Patienterne:
• Smugler ikke stoffer ind
• Har mulighed for beskæftigelse, aktiviteter, fritid
Velkoordineret samarbejde mellem indsatserne: under indlæggelse/i det ambulante
forløb/med den kommunale indsats

På spørgsmålet om, hvad der kendetegner en ideel misbrugsbehandling, er afsnitsledelserne
i høj grad kongruente. De peger på betydningen af kompetencer og ensartet tilgang,
vigtigheden af misbrugsanamneser, anvendelse af MI og KAT samt individuelle og
gruppebaserede misbrugssamtaler, og at velkoordineret samarbejde på tværs af
sengepsykiatri/ambulant regi og på tværs af kommune og region. I denne sammenhæng er

det også karakteristisk, at der peges på forhold vedrørende patienterne: Den ideelle
misbrugsbehandling forudsætter, at patienterne holder op med at smugle stoffer ind i
afsnittene.

Resultater fra fokusgruppeinterviews
For at få indblik i personalets syn på og forståelser af misbrug og misbrugsbehandling blev
der udført en række fokusgruppeinterviews. Indledningsvist blev det præciseret, at
medlemmerne af fokusgruppen deltog som enkeltpersoner, og vi bad dem svare med afsæt
i egen erfaring og egen faglighed. I størstedelen af analysen arbejder vi med udsagnene fra
fokusgrupperne som et samlet hele, og enkelte gange i analysen betones udsagn fra enkelte
faggrupper, typisk psykologer eller læger. Det ligger uden for undersøgelsens ramme at
undersøge, om der er mønstre og temaer, der er faggruppespecifikke for f.eks.
sygeplejersker eller sosu-assistenter.
Det blev ligeledes indledningsvist præciseret, at denne undersøgelses begrebsbrug er både
bred og pragmatisk, og at vi som udgangspunkt definerer misbrug som: ”Problematisk brug
af legale/illegale rusmidler (f.eks. fordi det er forbundet med afhængighed, forværrer den
psykiatriske grundmorbus eller øger risiko for recidiv til kriminalitet).”
Fokusgrupperne fik rig lejlighed til at udfolde deres egne syn på og forståelser af misbrug,
men deres svar kan være rammesat og influeret af undersøgelsens begrebsbrug.
Alle fokusgrupper fik stillet syv hovedspørgsmål, hvoraf de seks vedrørte erfaringer med
og syn på retspsykiatriske patienters misbrug:
1) Hvad tænker I om patienternes misbrug?
2) Hvad tror I patienterne tænker om eget misbrug?
3) Hvordan er forholdet mellem ”misbrug” og ”psykisk lidelse”?
4) Hvor mange…?
5) På hvilke måder fylder misbrug i hverdagen på afsnittet og hvordan præger dette
jeres daglige kliniske praksis?
6) What to do? I den bedste af alle verdener, hvordan skulle misbrugsbehandlingen
så se ud?

Afslutningsvist blev fokusgrupperne bedt om at pege på, hvad de opfatter som de tre største
udfordringer i pleje, behandling og rehabilitering af retspsykiatriske patienter.

Syn på og forståelser af misbrug
Det er et stærkt og gennemgående tema på tværs af grupperne, at misbrug først og fremmest
opfattes, som noget der er forstyrrende og forværrer prognosen for behandlingen af psykisk
sygdom i eksempelvis skizofrenispektret.
De fagprofessionelle har ligeledes i høj grad fokus på de skadevirkninger (såvel somatiske
som psykiske), der kan ledsage et misbrug, de sociale problemstillinger, herunder gæld, der
ofte afledes af misbrug, at det kan være konfliktskabende i forhold til patientens omverden
eller i forhold til medpatienter, og ikke mindst, at misbrug kan være tæt forbundet med
kriminalitet og dermed øget risiko for recidiv: ”jeg tænker, det er en stor hindring i forhold
til mange af deres ønsker og drømme. Fordi de har den ekstra udgift og ekstra problematik
henover”. En anden siger: ”tit tænker jeg på, hvor hårdt det må være… altså at være styret
af det der og hvor meget energi de skal bruge på at tænke på, hvornår kommer den næste
lindring […] samtidig med, at det er jo en evig kamp hele tiden, for det det også tit står i
vejen for en masse mål, de måske i virkeligheden har”.

Misbrug og psykiske lidelser er, siger en deltager, ”en dårlig cocktail for de fleste”.
”misbrug, det er den helt enestående, særskilte problematik, som ødelægger allermest for
de her mennesker” [retslige patienter]. ”Det tilsidesætter behandlingen eller måske ligefrem
ødelægger behandlingen”, siger en anden, og dette bekræftes, af de øvrige deltagere: ”det
er meget meget ødelæggende for den psykiatriske og retslige behandling” og det er ”en
frustrerende faktor i behandlingen, fordi […] at det ikke er noget vi som sådan kan sikre os,
at de ikke gør igen. Det er så stor del af deres liv, og det er sådan en vane, og mange af dem
siger også, at det vil de bare [misbruge].”
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Vi udhæver i de følgende analyseafsnit centrale citater af to grunde. Dels for at variere det visuelle
udtryk undervejs i læsningen, dels fordi de fremhævede citater er typiske og repræsenterer centrale
temaer i analysen.

Misbruget kan have forskellige funktioner
Der fremkommer en række eksempler på, at de professionelle er klar over, at misbrug kan
have forskellige funktioner for patienterne. Alle fokusgrupper adresserede begrebet
selvmedicinering, og at misbrug af stoffer kan tjene til at få ro på og dæmpe eksempelvis
positive symptomer. Mens det for de fleste fagprofessionelle er ret åbenlyst, at
selvmedicinerring ikke virker ret godt og derfor ikke er hensigtsmæssig, er der samtidig en
forståelse for, at nogle patienter oplever, at det har en dulmende effekt på positive
symptomer eller kan hjælpe til at overkomme negative symptomer: ”den del patienter
oplever, at de i akutte faser dulmer psykosen, men de får det bare værre senere. De tisser i
bukserne, ik”. En anden deltager forklarer, at patienter misbruger ”fordi de synes det virker,
og de har ikke noget andet de kan sætte i stedet for”.

Selvom de fleste fagprofessionelle udtrykker en vis skepsis og bekymring i forhold til at
anvende stoffer som selvmedicinering, så fremkommer der undervejs i interviewsituationerne kasuistiske eksempler på, at det faktisk virker dæmpende og måske ligefrem
beroligende for nogle patienter: ”vi har en patient oppe hos os, der taler sindssygt højt med
sine stemmer nede på stuen. Han gør det ikke i miljøet, men han gør det på sin egen stue,
så vi kan høre ham i hele afdelingen. Men, når han misbruger, så taler han ikke højt med
sig selv, så taler han ikke højt med sine stemmer. Så er der ro på”.
Et andet eksempel vedrører en patient, ”som ikke har fået hash i et pænt stykke tid […]
fordi der ikke er mere på afdelingen. Og han er bare styrtdykket og er virkelig dårlig nu,
hvor man så sidder og tænker… Gud, jamen er det så egentlig lige for dem, det har fungeret
det der lille misbrug, de har haft, ik”.
Misbrug kan også virke som optimering og til at booste, eller til at dæmpe ubehagelige
følelser: ”Jeg havde en patient engang, som sagde at han mente, at det misbrug han havde
[…] gjorde ham mere interessant og mere afslappet. Jeg snakkede med ham om der var
andre ting [man kunne sætte i stedet]. Men han sagde ”nej, det nåede ikke op, det kunne
måske nå 70 eller 80 procent af det, misbruget gav ham”. Så han syntes, at han havde brug
for det, for at kunne blive mere udadvendt og interessant.”

I et andet interview fortælles om en patient, der ønskede benzodiazepin inden mødet med
et familiemedlem, fordi han var nervøs: ”jeg sagde til ham: ”Jamen det er da meget
naturligt, at du er nervøs – det er ligesom et gå til eksamen, ikke […] Kunne du klare det
på en anden måde? […] De er så vant til at sige: okay der er måske et eller andet problem,
så tager vi et eller andet eller ryger et eller andet.” Samtidig beskriver en anden informant
i gruppen, at denne logik og adfærd jo netop også kan være noget man har tillært i
psykiatrisk regi: ” Det er jo også det vi [personalet] gør på en eller anden måde […] Altså
du har det dårligt, du får noget p.n. […]. Så vi fører det jo også videre”. En anden deltager
lægger til, at ”når man føler sig uretfærdigt behandlet, så er den første tanke en misbruger
får, at så må jeg hellere misbruge, altså for at slippe for den ubehagelige følelse.”
I en anden gruppe adresseres forskellen på at være indlagt og at være hjemme, hvor
patienter måske kunne benytte sig af alkohol til at få ro på: ”vi taler tit om det med at ”jamen
hvis jeg nu var derhjemme, og jeg ikke var i retspsykiatrien og skulle tisse hele tiden og
blev screenet hist og pist, så ville jeg drikke mig et par bajere, og så ville jeg falde i søvn
[…] så behøvede jeg måske ikke at tage 200 mg Seroquel om aftenen for at finde ro”.
Der peges også på, at misbrug kan give adgang til en form for fællesskab, at det er en
fællesnævner, noget man har sammen med ligesindede og dermed også en måde at
kommunikere på: ”jeg tror det er en fællesnævner for mange af dem, at man har det misbrug
med hinanden, fordi så er mange ligesom i øjenhøjde på en eller anden mærkelig måde.”
De fagprofessionelle betoner også den betydning det har, at nogle patienter har mange års
erfaring med misbrug, og at det er meningsfuldt og indholdsskabende, måske endda det
mest indholdsskabende overhovedet: ”mange af dem starter som teenagere […] og derfor
et der en kæmpe del af deres liv og den måde de overlever på eller er til i verden. Så jeg
tænker [..] altså det fylder meget mere end vi tror […] og det er derfor, at det er så super
svært at gøre noget ved, fordi hvis […] vi fjerner det, så har de måske ikke så meget andet”.
Det beskrives også, at misbrug ofte er noget patienterne har langvarig erfaring med: ”for de
fleste af vores patienter tænker jeg det som om, det er er en naturlig del af det liv, de kommer
fra”, og at det kan være initieret af flere grunde: ”det kan være kedsomhed og mangel på
relationer, men det kan også være lindring af symptomer og det kan være, at man er genetisk
disponeret for det”.
Misbrug kan endvidere fungere som en form for modmagt, og en af de eneste arenaer, hvor
patienten kan opleve at bestemme noget selv: ”jamen altså, det var det, jeg kunne

kontrollere, I har taget alt fra mig […] det jeg kunne kontrollere, det var at prøve at snyde
jer og få noget med hjem”. En anden forklarer, at ”man støder også på patienter, der ligesom
siger, at jeg trængte til den ferie her. Tit så absenterer de sig et par dage og misbruger sådan
for fuld hammer”.
Enkelte deltagere i fokusgrupperne italesætter også den rekreative funktion stofindtag kan
have, og at det kan være forbundet med stor nydelse eller lykkefølelse. Det beskrives også,
at der formentlig ikke er noget, der kan overgå en sådan rus og at den kan være vanskelig
at konkurrere med: ”Altså det kan jo slet ikke sammenlignes – du skal virkelig … altså det
som vi ser som noget helt fantastisk og værdifuldt, altså en blodrød solnedgang – det er det
rene lort for dem, altså det giver ingen mening. Det er sort snak… I forhold til, hvis du først
har været i gang med det her. Så vi er oppe imod noget helt ekstremt kolossalt noget i
lykkefølelse”. En anden opsummerer, at: ”vi kan jo ikke på nogen måde konkurrere med
stofferne, fordi det giver øjeblikkelig gevinst og den mærker de med det samme”. I forløb,
hvor misbrugets funktion er at dæmpe symptomer, kommer behandlingspsykiatrien også til
kort: ”Vi kan godt komme med vores lortemedicin, men skal man ha’ noget, der lindrer på
de her symptomer, så… Vi har næsten de bedste præparater, prøver vi at sige, men…”. En
anden deltager understreger, at: ”når man aktiverer belønningscentret og når du tager
kokain, så virker det 1000 gange så stærkt som at ha’ sex eller at ryge cigaretter eller et eller
andet, som almindelige mennesker kan sammenligne med, så hvem i alverden har
viljestyrke imod et belønningscenter, der er så aktiveret?”

En deltager betoner vigtigheden af aktiviteter og noget alternativt livsindhold, men
konstaterer også, at ”der jo stadigvæk problemer i forhold til den craving, men når man så
står inde ved hovedbanen og man lige har 500 kr. i hånden […] der kan aktiviteterne ikke

rigtig gå ind og løse noget”. I andre fokusgrupper var det fokus på vigtigheden af varierede
aktivitetstilbud, og at det gælder om at have mange alternativer til kedsomhed og deraf
afledt misbrug: ”nogle af de ting, der gør, at der er mindre misbrug i afsnittene kan [være],
at der er mange flere aktiviteter. Altså der er ikke så meget kedsomhed, der er ikke så meget
tidsspilde.”
Mens aktivitetstilbud i mange tilfælde ikke kan konkurrere med trang og craving, så betones
det, at aktivitetstilbud kan være med til at mindske kedsomhed og dermed også dæmme op,
der hvor misbrug måske fortrinsvis er afledt af ensformighed, kedsomhed og mangel på
mening: ”det her med at sætte noget i stedet for, mangel på struktur og mangel på aktivitet,
fordi de keder sig og får lyst til at lave ballade, fordi de måske godt kunne tænke sig lidt
stoffer ind” eller ”nu skal vi lige snyde dem, nu får vi noget over hegnet”. En anden deltager
betoner, at: ”det skal være en kombi af noget samtaleterapi og aktiviteter. Rigtig mange
gode aktiviteter [og] fysiske aktiviteter”. Endelig betones bolig og forsørgelsesgrundlag
som afgørende, samt meningsfulde aktiviteter eller beskæftigelse: ”det her med manglende
beskæftigelse […] at vi tror at mennesker kan underholde sig selv 24/7.”
Eksemplerne på, at misbrug kan have flere forskellige funktioner understreger, hvor
afgørende det er, at professionelle interesserer sig for, hvorfor den enkelte patient
misbruger: ”så vi ligesom sikrer, at vi får den differentiering af, hvad misbrug egentlig gør
hos denne patient.” En anden deltager betoner, at ”det er vigtigt at få fat i, hvorfor… hvad
er det, der gør det til [attraktivt at misbruge]… om det er selvmedicinering eller om det er
vane eller ”sådan gør omgangskredsen, og hvis jeg ikke er med, så er jeg ude” eller hvad
pokker det er…”. En række af deltagerne understreger vigtigheden af at undersøge
misbrugets funktion for den enkelte, samt den enkelte patients mønster og forbrug og at
man ideelt set bør lave grundige misbrugsanamneser i tæt samarbejde med patienten:
”jeg sidder og tænker her, hvor ku’ jeg godt ha’ tænkt mig, hvis jeg sådan kigger lidt tilbage,
at have spurgt mere direkte om hvad patienten selv tænker om sit misbrug […] for at få
patientens ord på”.
Differentiering i forhold til typer af stoffer
Det generelle indtryk er, at de professionelle overordnet har fokus på såvel legale og illegale
stoffer som problematiske. Men der er flere af informanterne, der alligevel opererer med
differentieringer i forhold til typer af illegale stoffer: ”man kan meget groft godt skære det
op i hash og hårdere ting. Og dem vi har, som har misbrug af hårdere stoffer, de er meget

bevidste om de negative konsekvenser, både psykisk, men også i henhold til udgang,
domsændring”.
En anden siger, at ”man er nødt til at skelne imellem hvad det er man misbruger […] der er
forskel på at ryge hash og få den afslappende effekt eller den beroligende effekt det kan
have, hvis man ikke får en, der er alt for psykosefremkaldende”. Dette bakkes op af en
kollega, der ligeledes differentierer mellem hash og hårde stoffer: ”Hvis vi snakker om
hash, så er det helt klart, at der er mange af vores patienter, der beroliger sig med det […]
hvis vi snakker de mere potente stoffer, så tænker jeg det er synd, de er ude i det, for det er
anledning til rigtig meget møg, fordi amfetamin og kokain, det er jo benzin på
psykosebålet”.
Flere fagprofessionelle har erfaring med, at patienternes hash-forbrug vanskeliggør
samarbejde med patienterne omkring aktivitetstilbud under indlæggelse: ”hash er efter min
erfaring noget af det allerværste […] hver gang det der hash kommer i spil, så ødelægger
det alt. [Patienterne] vil ikke stå op, de vil ikke træne. De vil ikke motiveres. De vil ikke
noget - verden er ligegyldig. Jeg siger: Hvad med udgangen? - ”jamen det er ligegyldigt.
Det er koldt udenfor. Jeg behøver ikke nogen udgang alligevel”. Så er det vitterligt op ad
bakke”.
Dette tyder på, at den beroligende effekt der kan være ved hashbrug for nogle patienter
måske bedre kan rummes i ambulante forløb, men at det kan give en række udfordringer i
sengeafsnit. Differentieringen mellem hash og hårdere stoffer er således ikke entydig, men
nuanceres af erfaringer fra henholdsvis ambulant regi og sengepsykiatri.
Hvis problem er det?
På spørgsmålet om, hvad de fagprofessionelle tror, patienterne tænker om deres eget
misbrug, er det et gennemgående tema, at mange patienter ikke selv opfatter deres misbrug
som problematisk: ”jeg har lige rejst mig fra en som jo ikke synes, at han har noget som
helst problem med det […] altså jeg synes jo, at misbrug ved langt de fleste, når man får
spurgt ind til det, jo er en fuldstændig integreret del af deres samlede tilstand”.

En anden deltager siger, at: ”Jeg tror de fleste [patienter] tænker, at de kan kontrollere det.
Jeg tror de fleste vil sige, at jeg har et misbrug, men jeg har styr på det”. Og dette bakkes
op af en kollega: ”De synes simpelthen ikke, at det er et problem, og de har ikke nogen
tanke om, at de egentlig skal holde op med det. Det kan godt være, at de skal sætte deres
misbrug ned, men de ser det ikke som et misbrug, fordi de har misbrugt siden de var 10, 11,
13 år nogle af dem”.
Der er også udbredt enighed om, at en række patienter typisk vil benævne deres brug af
legale og/eller illegale stoffer som netop ”et forbrug”, snarere end et misbrug: ”de fleste
patienter, når de er aktivt misbrugende, som jeg taler med, har jo ikke et misbrug. De har et
forbrug. Altså de bruger stoffer fordi de kan, fordi det får dem til ikke at høre stemmer, og
så føler de overskud til at stå ud af sengen og så virker deres ADHD ikke”.
Der er dog også personale, der fortæller om, at nogle patienter er kede af deres misbrug, og
sådan set betragter det som noget problematisk: ”jeg tror, der er nogen patienter, der er
rigtig kede af at ha’ et misbrug, som gerne vil ud af det, men ikke kan”. En anden fortæller,
at: ”men de har ofte ikke nogen ide om, hvordan det er opstået og hvilken indflydelse det
har på dem og hvordan de overhovedet skal gribe fat og gøre det anderledes, og det bliver
[…] uoverskueligt for dem”. En deltager peger på, at det ofte kræver lang tid for at nå frem
til en erkendelse af, at den aktuelle brug af rusmidler er problematisk, og hun beretter om
en patient, der: ”lige i dag har siddet og sagt ”der var engang jeg ikke forstod, at misbrug
var et problem”. Han har været indlagt seks-syv år […] og nu siger han ”jamen det er først
her inden for det sidste halve år, at jeg ligesom er nået dertil, hvor jeg siger, at det er et
problem for mit liv, fordi glem familie, glem mine børn, glem det hele derude, så kommer
jeg bare ud og kører rundt i den samme mølle”, men det har han været flere år om at indse”.
Forholdet mellem misbrug og anden psykiatrisk sygdom
Fokusgrupperne blev også spurgt om deres syn på forholdet mellem misbrug og andre
psykiske lidelser, og om de opfatter misbrug som en hjernesygdom?: ”jeg tænker, det er et
primært problem, som ligger på lige fod med deres psykiske lidelser.” En anden siger, at
”jo mere jeg arbejder med det her, jo mere […] får jeg svært ved at skelne, hvor misbruget

holder op og hvor den psykiske lidelse begynder […] men man er nødt til at håndtere begge
dele”.
Samtidig er der undervejs i interviewene eksempler på, at denne forståelse måske alligevel
ikke er så fremtrædende i praksis: ”altså det skal jo sidestilles, men det er jo begge to et
problem, kan man sige, som egentlig burde behandles ligeligt”. Man kan fornemme ud fra
denne interviewpersons sprogbrug og ordvalg, at der er visse diskrepanser mellem ideal og
virkelighed, og det antydes, at de to tilstande ikke sidestilles i praksis. ”Det er en sygdom”,
siger en informant, men lægger samtidig til, at ”afhængigt af hvilket misbrug det er, så
synes jeg helt klart, at det er en sygdom for nogen […] men det er jo også en sygdom, som
er meget viljestyret, og kan det så være en sygdom?” Undervejs i samtalen ser der ud til at
opstå tvivl hos deltageren, der ender med en betoning af vilje, og en partiel forståelse af
misbrug som en sygdom.

Det er også karakteristisk, at dette spørgsmål i de fleste fokusgrupper leder til videre
refleksion over ”hønen eller ægget-spørgsmålet”, og hvorvidt det kan afgøres, om det er
den psykiske sygdom, der kom først og misbrug er afledt heraf, eller om det var misbruget,
der kom først: ”nogle gange kan man godt være lidt i tvivl om, hvad der kommer først, om
det var den psykiske lidelse, eller om det var misbruget, eller om det er en blanding af de
to”.
Der er ligeledes mange overvejelser i forhold til, at de to lidelser forstærker og virker
negativt ind i på hinanden i et komplekst samspil: at ”de lidelser forstærker jo også
hinanden, altså” og at ”mange har været psykiatriske patienter i rigtig, rigtig mange år og
haft et misbrug i tilsvarende mange år. Jeg tror, at deres hjernekemi er ødelagt af så mange
års misbrug og så mange år på psykofarmaka, at der er umuligt at skille dem ad – misbrug
og psykisk lidelse”.
”Jeg er glad for, at vi her ser misbrug og psykisk lidelse som én ting, som en helhedsting”,
siger en deltager. På det opfølgende spørgsmål vedrørende misbrug som en psykisk
sygdom, er det imidlertid mindre entydigt: ”jeg synes, der er forskel på en psykisk lidelse

som skizofreni og så, at man bliver afhængig af et eller andet misbrug”. På tværs af
materialet er der således en tendens til, at en række af deltagerne i første omgang svarer
teoretisk eller i overensstemmelse med en medicinsk forståelse af misbrug som fortrinsvis
et sundhedsproblem og en hjernesygdom, men at der efterfølgende glattes ud eller trækkes
i land, og at det betones, at misbrug alligevel er noget andet end de øvrige psykiatriske
sygdomme. Det er således karakteristisk, når en deltager svarer i 3. person: ”det begynder
man jo mere og mere at tænke, at det er [en sygdom], i hvert fald en eller anden form for
sygdom.” Ved at forlægge det til 3. persons perspektiv indikeres, at nogle andre mener, at
misbrug er en sygdom, men at det ikke nødvendigvis er en forståelse, der er slået igennem
i den daglige kliniske praksis.
Forholdet mellem misbrug og kriminalitet
I interviewmaterialet findes en lang række fortællinger og antagelser om forholdet mellem
misbrug og kriminalitet: ”langt hovedparten af patienter måske op til 80 procent, de har
begået deres forbrydelse i en eller anden form for misbrug”, siger en deltager, og dette
bakkes op af en kollega: at ”meget af deres kriminalitet er jo, i hvert fald hos en del af dem,
stofbetinget.” Det er uklart af sammenhængen, hvad disse opgørelser baseres på. Denne
uklarhed bekræftes af en række udsagn fra de deltagende psykologer, der oplever, at der er
sket skift i synet på misbrug, og at der er tendenser til ensidig overfokusering og manglende
differentiering. Flere af de psykologer, der deltog i fokusgrupperne berettede, at de var
optaget af, at der ikke altid skelnes mellem misbrug i relation til indekskriminalitet og
misbrug som risikofaktor i forhold til kriminalitetsrecidiv: ”en gang imellem misser man
den skelnen, der måske skal være mellem ham, som går ud og laver en masse vold eller er
virkelig farlig, fordi han misbruger, og ham, der gør det, fordi han er psykisk syg. Så han
har misbrugt på et tidspunkt, men har faktisk måske slet ikke været [misbrugende] op til sin
indekskriminalitet?”
Misbrug fylder også meget i psykologernes risikovurderinger: ”men til gengæld så skaber
det faktisk i forhold til risikovurderingerne det, at generelt så bliver misbrug bare set som
noget, der kobles til deres kriminalitet […] der er faktisk nogle af vores patienter, hvor det
ikke er noget, der er koblet til deres kriminalitet”. En anden af psykologerne forklarer, at:
”hvis jeg skriver, men han er i lav risiko for fornyet voldsadfærd, og så lige nedenunder
skriver jeg hver eneste gang, men hvis han er misbrugende, så stiger den akut højt” […]

Psykologerne er således optaget af behovet for at skelne mellem misbrug relateret til
indekskriminalitet og misbrug relateret til fremtidig risiko for udadreagerende adfærd, som
led i de generelle risikovurderinger.

Det er karakteristisk, at misbrug betragtes som et kriminalitetsproblem, i højere grad end et
sundhedsproblem. Samtidig peger en række deltagere på, at de oplever, at der er en øget
tendens til at fokusere ensidigt på misbrug som det altoverskyggende problem, og at dette
indebærer en risiko for kontekstløse, udifferentierede og unuancerede udlægninger af
misbrugsproblematikker og at man overfokuserer på misbrug.
Er misbrug behandleligt?
Fokusgrupperne blev også adspurgt direkte, om hvorvidt de generelt anså misbrug som
behandleligt? ”Ja”, siger et fokusgruppemedlem, ”nogle gange”, lægger en kollega til.
”På dette felt er der ingen nemme løsninger, og det er jo også det, der er frustrerende […]
hvis de er sindssyge og har et misbrug, så bliver problemet ikke dobbelt så stort men fire,
otte eller 20 gange så stort, som det var”, siger en anden.
Det gennemgående mønster blandt de, der svarer bekræftende på, om misbrug er
behandleligt er, at det i første omgang er knyttet an til en opfattelse af misbrugsbehandling
som fortrinsvis regulerende praksisser. Det vil sige, at patienternes adgang til stoffer
begrænses og at patienterne er placeret i lukkede afsnit: ”ja, du skal have folk inde og sørge
for, at de overhovedet ikke får noget [stof] ind. […] det er det meget primitive […] at fjerne
folk fra stofferne”. Herefter lægges hurtigt til, at ”om der er god behandling? Nej, det tror
jeg ikke det er.”

”
Svarene på spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne i fokusgrupperne betragter misbrug som
behandleligt, er typisk også knyttet til forhold vedrørende motivation og/eller indsigt:

at ”hvis [de] ikke selv erkender at have et misbrug, så er det også svært at hjælpe
patienterne. For de skal også selv være indstillet på at ville ændre livsstil”. Det er således
karakteristisk, at såfremt der svares bekræftende, så er det ledsaget af et men… :
Interviewer: ”Er misbrug behandleligt?” Deltager: ”Som alt andet ja” […] Det kan
behandles, men […] motivationen er udgangspunktet, man skal selv ville det.” I materialet
er der således en række udsagn, der placerer patienternes motivation som den afgørende
faktor for, om det kan lade sig gøre at behandle misbrug: ”så længe patienten er motiveret
i hvert fald i nogen grad, så er den behandlelig, hvis patienten nægter det og ikke er
motiveret for det, så er det ubehandleligt”. ”Det skal komme indefra”, siger en anden
deltager, og patienten skal

kunne sige ”jeg har ikke lyst til det her mere”. ”Kan man

behandle misbrug?”, spørger en tredje deltager retorisk, og svarer ”ikke hvis patienten ikke
er motiveret […] motivationen er det springende punkt”. Det er karakteristisk for en række
af sådanne udsagn om motivation, at det forbliver uklart, hvordan og på hvilke måder
patienten mere præcist skal demonstrere motivation i forhold til at ændre misbrugsadfærd.
Andre er mere i tvivl om kurabiliteten: ”Generelt når vi snakker om at behandle vores
patienter i det regi, så er behandlingen jo en meget svær og langsommelig ting. Jeg ved ikke
om misbruget decideret er behandleligt, man siger jo, at […] en gang misbruger, så er man
faktisk misbruger hele livet, men man kan måske få nogle redskaber til at undgå at falde i
igen. Øh, om det så er behandleligt, det er lidt…”. En overlæge beretter, at: ”Jeg plejer at
sige til mine patienter, at det at komme ud af et misbrug […] det er en væsentlig større
bedrift end at bestige Mount Everest, fordi det kræver så meget af patienterne selv”. I
forlængelse heraf betones det, at: ”nogle gange kan du være så heldig, at hvis der er en
komorbid – anden psykiatrisk sygdom, at du når du behandler den, så mindskes misbruget.
Men du kan også være uheldig, at de bliver ved med at have den der stærke trang, sådan at
du faktisk får forværret den anden psykiatriske lidelse, hver gang de får et tilbagefald til
misbrug, fordi vi har ikke nogle midler til at behandle misbruget i dag”.

På hvilke måder fylder misbrug i den daglige kliniske praksis?
Det er et gennemgående tema på tværs af interviewmaterialet, at misbrug er noget, der
fylder: ”problemet er jo, at misbruget fylder så meget. Det fylder så meget, både hos
patienten, men det fylder også meget i personalegruppen, og så bliver det lidt en varm
kartoffel og et irritationsmoment”. Omfanget af aktivt misbrug i de specialiserede
retspsykiatriske afsnit, som denne undersøgelse omfatter, varierer og veksler over tid, som

vi har set det i spørgeskemaundersøgelsen i det foregående. Men misbrug fylder uanset, om
der også er aktuelle udfordringer med aktivt misbrug. Det kan som en deltager siger ”fylde
meget, selvom der kun er få aktivt misbrugende”. En anden beskriver at, ”lige så snart der
er [aktivt] misbrug […] så fylder det i hele afdelingen, fordi urinprøver og ”hvornår må jeg
komme ud”, det er det eneste, det handler om”. En tredje informant oplever, ”at det faktisk
er lidt underkendt, hvor mange ressourcer det kræver” i forhold til de praksisser der skal
sættes i værk ved mistanke om stoffer i afsnittet, f.eks. visitation af patientstuer, fast vagt i
flere dage, opretholdelse af skærmning osv. Aktivt misbrug fylder også i den forstand, at
det præger og forandrer miljøet i et sengeafsnit: ”vi kan se, når der er stoffer i afsnittet. Vi
kan se, at de render lidt dopede rundt eller er lidt speedede elle småaggressive. De ændrer
døgnrytme. Lige pludselig sover de meget længe, og de er ikke oppe om natten, som de
plejer at være”.

Det gennemgående tema er, at stoffer fylder, men at de gør det på forskellige måder.
Samtidig er der i materialet beskrivelser fra deltagere fra de retspsykiatriske sengeafsnit på
PC Glostrup, der oplever, at der aktuelt er færre stoffer i afdelingen end tidligere: ”Vi har
ikke så mange stoffer ind, som vi havde tidligere” ”det var som om der var en konkurrence
mellem personalet og patienterne. Hvor patienterne prøvede at få stoffer ind og vi prøvede
at begrænse det. Det var ligesom om, hvem vinder den her kamp? […] hvor vi gjorde os
mere umage i at prøve at undgå at få tingene ind end at tale med patienterne om, hvorfor
det var så vigtigt”. Denne mindskelse i omfanget af indbragte stoffer forklarer gruppen med
henvisning til, at der aktivt har været sat ind overfor dette.
Adfærdsændringer og sikkerhed
En væsentlig grund til at misbrug fylder i dagligdagen er, at stofindtagelse kan ændre
patienternes adfærd, og at der derfor også er en stor sikkerhedsdimension: ”for mig er det
en tikkende bombe […], når folk er på stoffer, fordi det gør et eller andet ved deres jeg”.
”Der er markant risiko for udadreagerende adfærd, ballade”, siger en deltager. Det at
personalet ikke altid ved, hvem der har misbrugt, i hvilket omfang, hvilke stoffer og

hvordan det konkret influerer på den enkelte patients habitus, indebærer en lang række
ubekendte forhold, og det får betydning for den faglige tilgang: ”det gør ubevidst et eller
andet ved personalet også, synes jeg. At vi ved, at der er en der har taget stoffer”. En
overlæge siger: ”det er meget sjældent, at jeg i en sengesetting kan have som udgangspunkt,
at det er i orden at gå ud og ryge hash. Jeg vil ikke udelukke, at det kan forekomme, men
det vil jeg være meget meget tilbageholdende med, fordi det er en kæmpe joker i forhold til
folks farlighed. Ikke så længe de er under hashpåvirkning, men hvis de efterfølgende bliver
psykotiske eller på anden måde bliver påvirket af det manglende stof, så kan det gå hen og
blive farligt, og det er en uforudsigelighed.”
Personalet beskriver også forløb, hvor det er meget vanskeligt at dæmme op for
indbringelse af stoffer i afsnittet. En informant beskriver en patient, der har haft udgang, og
”at når han så har været i afsnittet i et døgn, så ved vi, at der er fire eller fem andre, der er
synligt påvirkede, fordi han tager med ind til dem. Og ja, han bliver visiteret til benet […]
men han er bare et skridt foran, og det ved vi, og sådan kører det fast. Vi kan ikke komme
det til livs. Og det er jo mega frustrerende. Både i personalegruppen, men også for
patienterne.”
Implikationer for medpatienter
Et af de temaer, der fylder allermest for interviewdeltagerne, er de implikationer misbrug
kan have for medpatienter. Det er meget karakteristisk, at det er et af de områder, hvor
deltagerne udtrykker sig stærkest og ofte oplever stor frustration: ”og det synes jeg næsten
er det værste. Jeg har det sådan, hvis du vil misbruge dit shit. Så må du gøre det, men lad
da for helvede være med at tilbyde de andre. Det synes jeg er et stort problem, for der sidder
faktisk nogen, der gerne vil ud af det.” En anden fortæller om problemerne ved ”handel og
distribution til dem, der ikke kan tåle det” […] og konkluderer, at ”ja altså, det eksploderer
jo bare”. En tredje fortæller om patienter, der tager noget med ind til medpatienter, og
understreger, at ”der kommer pegefingeren op. Det gider jeg ikke se på. […] Den kan sige
smæk der – altså det koster […] du skal ikke bryde dig om at tage nogle stoffer med ind.
Så falder hammeren, og det mener jeg. Jeg bliver ikke sur på patienterne fordi de misbruger,
altså jeg bliver sur, hvis de tager stoffer med ind”.
Der er flere aspekter af dette med implikationer for medpatienter; dels forekomst af stoffer
i afsnitsmiljøet, der kan friste andre, og dels problemstillinger, der vedrører udgang og at
patienter, der ikke i udgangspunktet er/var ikke-misbrugende presses af medpatienter til at

tage stoffer med tilbage til afsnittet i forbindelse med udgang: ”du skal hente noget til os”.
I en af fokusgrupperne beskriver de fagprofessionelle, at de ind i mellem oplever, at
patienter aktivt arbejder på at få frataget udgang (f.eks. ved at misbruge) med det formål, at
så slipper de for at blive presset til at indbringe stoffer: ”hvis jeg bliver presset til noget
[f.eks. at tage stoffer med ind i afsnittet], jamen så går jeg ud og drikker lidt alkohol, for så
får jeg taget mine udgange”. Det oplever vi faktisk en gang imellem”. I et andet
fokusgruppeinterview bliver det betonet, at tilstedeværelsen af misbrug betyder, at man får
et ”ikke-optimalt miljø for en ikke-misbrugende patient”. Også her går det igen, at noget af
den frustration der knytter sig til misbrugspraksisser og problemstillinger er, at det rækker
videre og udover den enkelte, der misbruger.

Samtidig med beskrivelserne af, at stoffer og misbrug fylder på en række forskellige måder,
er der også deltagere, der oplever, at misbrug kan være svært at tale om, og at det er tys og
tabu: ”Vi vil helst ikke tale om stoffer, for det er jo forbudt, det ved vi jo alle sammen. Du
mister udgangen […] så det er jo et tabuemne, på trods af, at det er et kæmpe problem på
rigtig mange afsnit, et kæmpe problem”. Det er ”et kæmpe problem, men samtidig noget
man ikke taler om.” ”Det udspiller sig, men vi skal helst ikke tale om det”, siger kollega.
En tredje informant, der har erfaring fra at have arbejdet på afdeling M120, modsiger dette
og fortæller, at: ”altså jeg synes vi snakker om det nede hos os. Jeg ved ikke, om jeg er lidt
’skadet’ af at have været på M, men lægger sgu svesken på disken, når der er noget. Det
ved de også godt, altså. Og jeg har det sådan, jamen hvad tænker du? [til patienten] Og hvad
ligger der bag ved? Der er jo altid en eller anden tanke om, hvorfor man gør [noget]. Så kan
man se om de vil samarbejde i mere eller mindre grad, ik. Men jeg synes vi prøver, i hvert
fald…” En fjerde deltager vender igen tilbage til, at misbrug er tabu og derfor vanskeligt at
tale om: ”misbrug hos os er en fy-ting, så nogle gange er det jo svært rent faktisk at tale
med patienterne om det. De misbruger, men det må de jo ikke. Så det der med at indrømme,
at de misbruger er […] ret svært”.
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Afdeling M er en specialafdeling på PC Sct. Hans, der varetager dobbeltdiagnosebehandling
under indlæggelse.

Der kan være mange grunde til, at det kan være vanskeligt at italesætte misbrug. En af de
ting, der peges på er, at det kan være svært at rumme den ambivalens der ofte ledsager
misbrug: ”problemet i forhold til at bruge MI her hos os, det er det med at få hele
ambivalensen italesat […] det er svært for mig at tale om […] gode effekter ved misbrug.
Vi har ikke mulighed for at italesætte det […] netop fordi vi kører så stram regulering på
dem, og fordi vi ikke accepterer det.”
Uagtet de varierende erfaringer med, hvorvidt der kan tales om misbrug eller ikke, er der
på tværs af fokusgrupperne udbredt enighed om, at man som professionel er nødt til at
arbejde med italesættelse: ”der tænker jeg, at vi som behandlere skal skabe et rum, hvor det
er okay at tale om”.
Hårdt at være vikarierende håb
En anden og væsentlig grund til at misbrug fylder i den daglige praksis er, at det kan være
vanskeligt at opretholde håb og tro på, at misbrugsbehandlingsindsatser nytter. I en række
interviews italesætter de fagprofessionelle, at det kan være opslidende og udtrættende at
arbejde med mennesker, der har en misbrugsproblematik, og at det kan være en udfordring
at opretholde håb om bedring over tid. Hos enkelte udtrykkes frustration over, at patienter
har ressourcer til at misbruge, men ikke til at få det bedre… Eller til at arbejde med andre
problemstillinger i livet: ”en af de ting, som jeg måske synes er det sværeste… at man ser
hvor mange ressourcer de har i forhold til det her med stoffer. Hvordan får jeg fat i […]
penge og sådan nogle ting. Alt det her ved de lige nøjagtig hvordan og hvorledes. Men det
her med at få dem motiveret til at deltage i behandlingen og komme ud af det, de ressourcer
har de ikke, men de har ressourcerne til at tage stoffer osv. osv. Det synes jeg sgu er
frustrerende”.
En række af deltagerne beskriver også, at det kan være vanskeligt at blive ved med at
opretholde håb og troen på, at patienterne kan få mindsket misbrugsproblematikker: ”det
kan være svært som enkeltperson eller som personalegruppe at holde modet oppe, både for
sig selv, men også på patientens vegne, […] når de der recidiver kommer, så bliver det jo
tit ledsaget af skyld og skam og opgivenhed og håbløshed [… ] og der har vi jo en fornem
opgave i at forsøge at løfte dem og sige: Okay, pisseærgerligt, at du faldt i, men du har holdt
et halvt år eller tre måneder eller to uger, hvis det er lang tid for patienten at holde sig fra
misbrug. Men det er også hårdt nogle gange at være det vikarierende håb”. En anden siger,
at: ”der er nogle gange, hvor jeg tænker: Here we go again. – Ajj, hvor er jeg bare træt, er

der ikke en der gider overtage den her patient, for jeg gider ham ikke...”. I samme
fokusgruppe er der imidlertid også forklaringer på, hvordan man kan blive ved at agere som
professionel: ”vi ser jo også patienterne, når de er gode. Altså vi ser ikke kun det dyssociale
[…] Vi ser dem også, når de er sjove og gode at være sammen med, og så er det nemmere
at rumme”.

Samtidig er der også stærkt fokus på, hvor vigtigt det er, at de fagprofessionelle oppebærer
håb og ikke bliver metaltrætte: ”men motivationen, den skal jo også ligge hos
medarbejderen. Det nytter ikke noget, at man giver op. Vi er her jo for dem [patienterne].”
En anden deltager forklarer, at: ”hvis man ikke får tænkt sig om, så er der indbygget
frustrationer alene i problemstillingen [kombination af misbrug og psykisk sygdom], fordi
det føles som meget sværere at være en god læge eller en god plejeperson, også fordi
patienten svinger i sin fremtræden på en helt anden måde”. Dermed er der en stor risiko for
at man får etableret patienten som problemet, som en af informanterne formulerer det:
”frustration har en tendens til at føre til udadprojicering, fordi man ikke kan have sin
frustration i sig, så hvis man kan give andre skylden, så får man en subjektiv lettelse. Det
er jo klart omkring misbrug, at man skyder på patienten som problemet. Men for mig svarer
det lidt til at skyde skylden på patienten for at være gået hen og blevet sindssyg.”

Foregår der misbrugsbehandling?
I vores materiale fremkommer en række forskellige syn på, hvorvidt der overhovedet
foregår misbrugsbehandling i sengeafsnit og i ambulante enheder i den specialiserede
retspsykiatri. Nogle mener, at det gør der overhovedet ikke, mens andre mener, at det
forekommer: ”altså vi bestiller jo ikke andet end at snakke med folk om deres
forbrug/misbrug […] fordele/ulemper ved det osv. Men hvis du spørger, om jeg kan
dokumentere det fuldstændig slavisk – det gør jeg ikke”. ”Laver vi misbrugsbehandling?”.
spørger en deltager og svarer: ”Ja. Laver vi god misbrugsbehandling? Nej […] ikke god
forstået på den måde, at vi som hovedregel ikke får skovlen under det […] men spørgsmålet

er, om det overhovedet er ladsiggørligt”. – ”jeg synes det er nemt [at lave
misbrugsbehandling], men det virker bare ikke ret godt”. I de ambulante teams er der en
gennemgående opfattelse af, at man bedriver integreret behandling, men det er mindre
tydeligt, hvori indsatserne består.
Blandt de deltagere, der ikke mener, at der aktuelt foregår misbrugsbehandling, lyder det
f.eks., at: ”de [patienterne] er her for en psykiatrisk lidelse, og det er den de bliver behandlet
for, men misbrugsproblematikken, den behandler man ikke for – i hvert fald ikke ovre hos
os. Jeg ved heller ikke, hvilket redskab, der skulle sættes i brug, hvis det var…” En anden
deltager siger, at: ”det er opbevaring. Det er ikke rigtig en behandling, fordi de ikke er
modtagelige for vejledning og gode råd eller ændring af livsstil. Det er min erfaring”.
Der ser ud til at være forskellige opfattelser på tværs af grupperne af, hvad
misbrugsbehandling indebærer, og hvori det består; for nogle er det primært praksisser
vedrørende kontrol og regulering, for andre er det motivationsarbejde. En betydelig del af
de praksisser, der beskrives af de professionelle, vedrører kontrol og regulering, f.eks. brug
af urinprøver, visitation efter udgang og tiltag, der skal begrænse indbringelse
(sikkerhedsrunder ved hegn/ i haver, visitation af stuer osv.).
Flere af fokusgrupperne har endvidere fokus på, at den aktuelle misbrugsbehandling er en
kombination af motivation og kontrol og regulering: ”det er en kombination af ekstern og
intern motivation eller eksterne rammer i kombination med, at vi besværliggør flow af
stoffer, så restriktioner bliver tydelige for patienten på den ene side. På den anden side at
arbejde kognitivt med at vække den indre motivation. Der har jeg lagt mærke til, at dem der
har nogle familierelationer, […] dem der har børn, de er ligesom mere villige til at holde
fast i afholdenhed.” En anden forklarer, at: ”det vi bruger lige nu, er lige så meget
straffende, som det er motivation, for de har udgang indtil de misbruger. Så bliver den hevet
tilbage”.
For begge typer af praksisser vedrørende kontrol og regulering og motivationsarbejde er
det karakteristisk, at der fremkommer en række fortællinger i materialet. Disse fortællinger
om nogle af de udfordringer, der knytter sig til at praktisere henholdsvis motivationsarbejde
og regulering, skal der ses nærmere på i det følgende.

Udfordringer i praktisering af misbrugsbehandling
På tværs af fokusgrupperne adresseres en lang række udfordringer i forhold til at praktisere
misbrugsbehandling. Disse udfordringer vedrører en lang række aspekter; dels usikkerhed
omkring viden, kompetencer og fælles retning, usikkerhed om skadesreduktion som
legitimt mål, usikkerhed om forholdet mellem kontrol og behandling, men også i betydeligt
omfang egenskaber ved patientpopulationen
Fortællinger om motivation, manualiserede tilgange og kognitive deficits
Der er udbredt enighed på tværs af fokusgrupperne om, at motivationen er et afgørende
element og omdrejningspunkt for misbrugsbehandling. Det er imidlertid mindre tydeligt,
hvad de enkelte deltagere forstår ved motivation og hvornår den vurderes tilstrækkelig
tilstede. Dermed bliver manglende motivation det, der kommer til at stå i vejen for
iværksættelse af misbrugsbehandling. Det giver anledning til at overveje, om man derved
lægger en masse ansvar (for manglende succes på dette felt) tilbage på den enkelte patient?
Enkelte deltagere problematiserer, at der er mange forståelser af motivation i spil, og at det
er problematisk, hvis det bliver set på som noget konstant, der enten er eller ikke er tilstede:
”vi skal passe på at snakke motivation som enten eller og som en konstant størrelse […] det
er fluktuerende, og man kan jo være 100 steder i forandringshjulet på en dag – frem og
tilbage og nogle hurtige cirkler”. En anden siger, at ”motivation er et begreb, som vi slet
ikke har godt nok forståelse for i retspsykiatrien, hvad det er, der fordrer motivation, og
hvad der giver håbløshed. Jeg mener f.eks., at vi bruger alt for meget ydre motivation i
forhold til urinprøver og strafsanktioner […] der er en helt række motivationsfaktorer, vi
slet ikke har inde på lystavlen […] vi snakker slet ikke nok om det, og vi har ikke forståelse
for, hvad det er, der motiverer et menneske, vi siger forandringsudsagn, forandringsudsagn,
forandringsudsagn, men det er altså kun en brik af, hvad motivation er”.
På samme måde ser det ud som om, der eksisterer en række opfattelser af, hvad det vil sige
at arbejde med motiverende samtaler og kognitiv terapi, og at det indebærer en bestemt
manualiseret tilgang: ”vi bruger hele tiden motiverende samtaler, som jo er en meget snæver
og generisk teknik, som jo ikke er tilpasset retspsykiatrien […] det kræver jo, at man har en
patient, der er så kognitivt velfungerende, at man kan sætte sig ned og have en samtale på
tomandshånd, hvorimod hvis man snakker lidt mere om at tilhøre og være en del af et
fællesskab og autonomi, så er det jo noget, der er mere i øjenhøjde med vores patienter.”
Det ser ud til at være en udbredt indvending mod at anvende kognitiv terapi og/eller MI, at
nogle af patienterne i den retspsykiatriske patientpopulation har store kognitive

udfordringer og deficits. I en række fokusgrupper nævnes eksempler på patienter med
kognitive udfordringer, og at det kan være vanskeligt at se for sig, hvorledes de kan profitere
af skema eller manualbaseret misbrugsbehandling: ”jeg har en patient, som er i proces med
at blive overflyttet til åbent afsnit, hvor de har nultolerance overfor misbrug […] og det er
jo som sådan fint, at man ligesom melder ud, at man ikke vil tolerere det. Men denne her
patient har en IQ på 58, og altså jeg har undersøgt det ene og det andet, og har haft fat i
vores kolleger fra M, og jeg har fået alt deres gruppemateriale […] jeg kan bare ikke se,
hvordan han nogensinde skulle kunne gøre brug af det. Han er klar over, at misbrug er rigtig
dårligt for ham […] jeg kan godt lave vejrtrækningsøvelser med ham og snakke fordele og
ulemper og sådan noget, men jeg tror ikke på, at når han står i situationen, at han så vil
bruge den strategi, for han vil blive så overvældet”. En anden deltager siger, at: ”jeg havde
det en lille smule vanskeligt med, hvis man bliver alt for dogmatisk i forhold til den
kognitive tilgang […] jeg vil påstå, at en stor del af vores patienter ikke er i stand til at følge
en kognitiv model i sin mere rene form.” En tredje deltager opsummerer, at: ”altså vi har
også mange dårligt fungerende patienter, hvor det er utrolig svært at lave kognitiv terapi”.
Indvendingerne mod anvendelsen af kognitiv terapi og MI ser ud til at basere sig på
bestemte antagelser om, at dette i givet fald indebærer en høj grad af manualisering og
skemavælde.
Der er ligeledes på tværs af fokusgrupperne en stærk betoning af, at indsatser i forhold til
misbrug i høj grad må være tilpasset det enkelte individ: ”Så der skal være individtilpasset
tilgang, ja” og ”hvad der fungerer for den ene, det fungerer bestemt ikke for den anden”.
En deltager opsummerer, at: ”jeg tror ikke, der er én misbrugsbehandling. […] Man er nødt
til at gå ind i det enkelte menneske, og sige, at der er jo ikke én behandling, der er optimal
for alle patienter.” En anden deltager siger, at: ”jeg tænker også, at det er meget individuelt.
Altså sådan efter den enkelte, hvor der måske er nogle, der ville have enormt godt af, at de
bare kunne få enormt meget terapi eller et eller andet, hvor der så er andre […] jeg tænker
specielt på en fra os, hvor den eneste måde, hvor han ikke misbruger, det ville være hvis
han var skærmet fra det”. Det gennemgående mønster er, at det ikke ytres særligt detaljeret,
hvori en individtilpasset tilgang til misbrugsbehandling består.
Enkelte deltagere formulerer en vis frustration over, at det først og fremmest er fokus på
kontroltiltag i den aktuelle misbrugsbehandling: ”det er jo noget helt andet, man skal have
fat i, end de belønning/strafsystemer, som vi kører med. Vi kan godt få patienten
misbrugsfri, fordi det er sådan mekanisk ”jeg skal lade være […] men en overvejelse af,

hvad misbruget gør, eller hvad der ligger bagved, den er der ikke” […] ”det eneste man kan
gøre, er at sætte ind med psykoterapi, […] motiverende samtaler […] og psykoedukation”.
At det kan være vanskeligt at få fokus på misbrugsbehandling, der ikke vedrører kontrol og
regulering illustreres også af fortællinger om, at det kan være udfordrende, som personale
at komme fra Afdeling M til Afdeling R: ”vi får nogen gange sygeplejersker, der skifter fra
M til R […] hvor de så kommer ind og har hele denne her viden og det her ønske [om at
praktisere misbrugsbehandling]. Hun blev nærmest punkteret, da hun trådte ind på
afdelingen, fordi at der var overhovedet ikke noget fokus på netop behandling af misbrug,
men kontrollen er der styr på. Ja.”.
Fortællinger om kontrol og regulering
Fortællinger om det at have fokus på kontrol og regulering er ligeledes sammensatte.
Praksisser vedrørende begrænsninger i adgang til stoffer, kontrol og regulering beskrives
som hjælpsomt for nogle patienter: ”det kan også være en støtte” […] ”Hos os har det haft
en positiv effekt. Vi har fået minimeret misbruget efter vi indførte hver eneste mandag, at
de skulle aflægge en urinprøve. De har faktisk afholdt nogle af dem.” Men det beskrives
også typisk som noget, der virker på den korte bane: ”kontrol og regulering virker. Man kan
sige, at det virker lidt som…, ja undskyld udtrykket at tisse i bukserne for at holde varmen.
Men det virker i en kort periode. For [..] du får drænet, det der nu er af ting og sager i
afdelingen, som ikke skal være der. Det bliver brugt og så er der løbet tør. Når der er løbet
tør, har vi mulighed for at tale med de her patienter, og lidt bedre adgang til en del af dem,
der egentlig ikke har så meget ønske om misbrug.”
Selvom kontrol og regulering kan fungere i og bedre nogle forløb, så er der også bagsider
ved det, f.eks. at det går ud over relationsarbejdet: ”det er klart, når de overskrider nogle af
vores regler. Jamen så kommer kontrollen til at komme i spil. Og så bliver vi nødt til at gå
tættere på og være mere observerende og have mere fat i kraven på dem. Og ja, så kan vi
ikke lige på nuværende tidspunkt være fuldstændig tillidsbaseret i vores relation. Det gør
da noget…”. For flere af de professionelle er den kontrollerende del af arbejdet og indsatsen
ikke noget, de er specielt begejstrede for: ”altså også med visiteringer […] det gør noget i
forhold til vores sygepleje […] så bliver vi jo fangevogtere, fordi vi sidder fast vagt [...] når
vi har fodfølge på dem og vi visiterer tingene […] Så bliver vi det, vi egentlig ikke vil være
og heller ikke er uddannet til at være”. En anden beskriver denne proces som, at: ”så bliver
vi nogen, der følger til og fra Fakta […] Så det er det, vi får vores tid til at gå med […] men
motivationen og det kognitive arbejde med patienten, det bliver der mindre tid til.”

Der udtrykkes også frustration i forhold til, at den kontrollerende og regulerende tilgang
ikke rigtig fører nogen steder hen, og at der ikke er så meget at arbejde med. Hvis patienten
aflægger en positiv urinprøve, sanktioneres der typisk med inddragelse af udgang, og så er
patienten ’grounded’ i afsnittet: ”det er derfor, jeg synes det er en manglende indsats, der
bliver gjort, fordi der er ikke rigtig nogen indsats i det. Vi har det kognitive, men så går
man ind og tager en urinprøve og så tjekker… de går ligesom og venter hele dagen lang på,
om de kan komme ud [og afventer svar på], om den er positiv eller ikke positiv. […] det
personalet kan sige, er: Jamen den er positiv, så du kan ikke komme nogen steder hen og så
er det det.” Der berettes endvidere om, hvor meget den praktiske håndtering af urinprøver
kan fylde i en dagvagt, og at det underforstået lægger beslag på tid, der ellers kunne være
anvendt til relationsarbejde eller aktivitetstilbud: ”Fuldstændigt lavpraktisk… tonsvis af
urinprøver, ringe til kørslen, tjekke om LAB allerede har testet dem og opkald fra LAB, der
siger [at de] mangler klokkeslæt på den ene og hvem der har taget den anden […] Pludselig
at opdage, at portørerne har haft for travlt og ikke har hentet dem [prøverne]. Så LAB har
ikke fået dem inden deadline”.
I lægegruppen italesættes endvidere vigtigheden af tilgangen og at man ikke er
fordømmende:” det er rigtig vigtigt, at man ikke har pegefinger-tilgangen […] misbrugets
væsen er jo nogle gange, at der sker tilbagefald. Og der er det jo vigtigt at anerkende […]
de perioder, hvor det går godt. Og hvis der er tilbagefald så anerkende, at det bare var en
enkelt gang”. Der er ligeledes blik for, at kontrol og regulering kan være hjælpsomt på den
korte bane, men mindre hjælpsomt på den lange bane: ”Ydre kontrol, det er ikke specielt
godt […] ikke høj succesrate. På den anden side, på den korte bane, lige nu og her [og af
hensyn til miljøet i afsnittet], så skal der måske være noget ydre kontrol, og som kan
fastholde dem i nuet, når trangen er der, og når de er ambivalente, og når de er impulsive…”.
I lægegruppen er det ligeledes lysende klart, at regulering og kontrol er noget, der kan
praktiseres i et lukket sengeafsnit, men så snart patienten er tilbage i ambulant regi, er det
ikke muligt at satse på denne strategi: ”altså det der afholder dem fra det [misbrug], det er
den eksterne ramme, så lige snart de vil komme i bosted eller i egen lejlighed for den sags
skyld, midt på Nørrebro, så holder den ikke længere, vel”.
Hvad skal det koste?
Det beskrives i en række fokusgruppe, at misbrug under indlæggelse sædvanligvis medfører
inddragelse af udgang: ”der har jo været et dogme om, at hvis man har misbrugt, så skal

man lukkes inde i X antal dage, og det er jo nærmest sådan helt firkantet”. Men, der gives
også eksempler på, at omfanget af disse sanktioner i praksis tilpasses den enkelte patient:
”vi har for nylig haft en diskussion om en patient, som rent kognitivt havde meget svært
ved at overskue fjorten dage. Så blev vi enige om, at så ok, hvis han har misbrugt, så er det
to dage [uden udgang] fordi så er det nok […] så kan vi ikke måle det i urinen længere,
[…], så skal han have chancen igen”. Samtidig understreger informanten, at det springende
punkt er formålet med ’groundingen’, og hvad den skal bruges til: ”Hvad er formålet med
at sige to dage, hvis man så i de to dage dårligt nok taler med patienten om [misbruget]?”.
En anden deltager konstaterer, at: ”du kan sagtens lære en cirkushest at hoppe rundt i en
manege, ikke også […] jeg plejer at sige til vores elever og studerende, jamen det hjælper
jo ikke noget, hvis man ikke kommer ind og forstår, hvad der foregår i det enkelte
menneske”.
I flere af fokusgrupperne udtrykkes det, at der over tid er sket en opblødning i ”hvad skal
det koste-praksisserne”: ”Det er ikke så længe siden, at hvis der var en der røg hash i
afdelingen og havde en anbringelsesdom, så 90 dage i skyggen. BANG. Så stod vi med
hammeren […] Den hører vi trods alt ikke så meget mere. Konsekvenserne – de er måske
knapt så bastante mere. Der er sket en opblødning […] ja, men vi er stadig undergivet nogle
vilkår, hvor man kan sige, at hvis der er risiko for fornyet kriminalitet, hvis folk misbruger,
så kan vi ikke lukke dem ud”.
Viden, kompetencer og fælles retning
På tværs af fokusgrupperne er der meget fokus på betydningen af viden, kompetencer og
fælles retning. Der er ligeledes et stærkt fokus på det man ikke har og på oplevelser af at
mangle tilstrækkelig med viden og en fælles retning for praksisser i forhold til misbrug.
Vi mangler viden….
Der er i fokusgruppeinterviewene en meget stærk fortælling om, at man oplever, at man
ikke har tilstrækkelig med viden om, hvad misbrugsbehandling er eller kan være, og at man
selv ikke har kompetencerne, til at udøve misbrugsbehandling: ”Vi er ikke ordentlig klædt
på, til at tage os af dette”, siger en deltager, og udsagnet er illustrerende for en udbredt
holdning blandt deltagerne. ”Vi har heller ikke særlig mange kompetencer der, indenfor
misbrugsbehandling”, siger en anden. En tredje deltager opsummer, at ”… jeg laver ikke
misbrugsbehandling, men jeg laver noget motivationsarbejde og taler med dem om
misbruget, men jeg laver ikke misbrugsbehandling […] Vi er ikke misbrugsbehandlere. Vi

er ikke uddannet til det og vi ved ikke nok om det. Der er ikke et ordentligt regime eller en
eller anden form for formaliseret arbejdsgang i det her. […] det slår mig mere og mere for
hver dag, at vi ikke er ordentligt klædt på”. Flere omtaler motiverende samtaler (MI) og
kognitiv adfærdsterapi (KAT) som centrale redskaber i en misbrugsbehandling. Den
typiske fortælling er imidlertid, at de selv mangler eller har utilstrækkelige færdigheder i
forhold til dette eller at brugen af disse tilgange er for tilfældige. Nogle har været på kursus
i MI og KAT i forbindelse med tidligere projekter og tiltag, mens andre fortæller, at hverken
de selv eller kolleger har noget formaliseret kendskab til tilgangene. Deltagere fra PCG
fortæller typisk også her om ’Trippeldiagnose-projektet”, der blev forsøgt implementeret
for nogle år siden. MI og KAT var de centrale tilgange i dette projekt.
… en viden nogle andre har…
Generelt var det vanskeligt for deltagerne at pege på, hvad der præcist skulle og kunne
sættes i værk som ideel misbrugsbehandling også givet, at der ikke var nogen økonomiske
eller strukturelle begrænsninger. En deltager besvarer spørgsmålet om hvad, der er den
ideelle misbrugsbehandling, sådan: ”… ja, så ville jeg hyre nogle eksperter og sætte mig
ind i, hvem der er de bedste eksperter, for jeg aner det simpelthen ikke. [..] Selvom du gav
mig alle de penge, så ville jeg ikke vide det [hvori den ideelle misbrugsbehandling består]”.
Samtidig er der en anden udbredt opfattelse af, at der findes én misbrugsbehandling/én
metode til misbrugsbehandling - som nogle andre har kendskab og kompetencer til. Dette
kan ifølge flere deltagere løses ved, at der i hvert afsnit er særligt uddannet personale, ”der
er særligt kvalificeret og kompetente” på misbrugsområdet, og at ”vi skulle have en
misbrugskonsulent, eller hvor mange der nu skulle til.” På spørgsmål om, hvad sådan en
skulle kunne svarer deltageren: ”jamen bare arbejde specifikt omkring misbrug. De har
måske en masse værktøjer, som jeg ikke har hørt om eller nogle andre ting”.
I interviewmaterialet er der en lang række fortællinger om alt det, de andre kan versus alt
det, man ikke selv kan og flere refererer til PCSH afd. M som det sted, man kunne tage ved
lære af: ”Hvis man skal implementere misbrugsbehandlingen i retspsykiatrien så skal vi i
princippet kunne 1:1 kopiere den organisation, der er nede på afdeling M, for faktisk at
understøtte en misbrugsbehandling på samme måde, som de har dernede”. En anden siger
det således: ”Jeg savner, at vi inddrager M’s kompetencer på R, fordi der er en hel afdeling
dernede, hvor de har så stort fokus på misbrug, og det er der bare ikke på samme måde
hernede [afd. R].

”Vi mangler fælles retning…”
Flere efterlyser en mere overordnet plan og strategi på misbrugsområdet, og i en række
fokusgrupper efterspørges højere grad af fælles retning og fodslag i misbrugsbehandlingen.
Der peges i en række sammenhænge på, at det er en udfordring, at der eksisterer så mange
forskellige blikke og praksisser på feltet: ”Jeg savner en tydelig, klar strategi her på centret,
på regionsniveau eller i retspsykiatrien […] jeg ku’ godt tænke mig, at vi var meget mere
formaliserede”, som en formulerer det. Det manglende ”fælles fodslag” gør sig også
gældende på de enkelte centre, og man oplever, at der er markante forskelle i tilgangen på
de enkelte afsnit. En formulerer det således: ”at der skal være mere fokus, også i
lægegruppen sådan generelt i forhold til, hvordan vi sætter ind […] og så kunne jeg også
godt tænke mig, at det blev mere ens på afdeling R. For uanset hvor patienterne kommer
fra, så gør man noget forskelligt”.
Usikkerheden om hvad der skal være fundament for forståelsen af misbrug og praksisser i
misbrugsbehandling er for mange deltagere frustrerende, som disse udsagn illustrerer:
”Jeg tror hele problemet er, at der mangler et teoretisk fundament for misbrugsbehandling”.
”Det et tungt slæb, hvis der er for mange, der ikke har samme faglige udgangspunkt”.
”Jeg synes det er rigtig vanskeligt, når vi ikke arbejder ud fra samme teoretiske
referenceramme. Som jeg har forstået det, er det jo udstukket [...], at vi skal arbejde
kognitivt og vi skal arbejde med MI, og så er det rigtig svært, når man har kolleger, både i
behandlergruppen og i plejegruppen, som ikke… hvor man ikke har samme fundament”.
At kundskabsniveau, forståelser og praksisser er forskellige mellem personaler og afsnit,
behøver ikke kun at ses som noget, der er et problem, men kan også vurderes som noget,
der giver fleksibilitet og variation. En siger det sådan: ”Det er både vores svaghed og styrke,
at vi er så mange kongeriger […] vi har mange forskellige tilgange til det”.
Forskellene mellem afsnit gør sig ikke kun gældende i forhold til misbrugsområdet, men er
ifølge nogle karakteristisk for hele indsatsen: ”Det er et problem, at afsnittene på Sct. Hans
er så forskellige. Godt nok har vi de samme opgaver, vi tager den samme type patienter,
men måden vi indretter os på, måden vi administrerer den retslige foranstaltning, er jo vidt
forskellig fra afsnit til afsnit. Så når patienten har været på forskellige afsnit, så må de jo
opleve det som næsten arbitrært, hvad der forlanges af dem, der er jo ingen linje idet.” I
forlængelse heraf beskrives også udfordringer i forhold til, at det er tydeligt, hvad og hvilke
mål den enkelte patient arbejder hen imod. En deltager siger: ”Behandlingsplanerne bliver

opdateret hver 3. måned, og så er det sgu lige meget hvad pokker der sker ind imellem det.”
Dette knytter an til udsagnet fra en deltager fra en anden fokusgruppe, der oplever, at der
er en ”... manglende vedholdenhed […] i at se, om en intervention rent faktisk virker […]
du sætter noget i gang, så går der en måned og så lige pludselig, så er den der ikke mere, og
der er ikke nogen der ved, hvorfor det blev udfaset, og der er ikke nogen der ved, om det
egentlig havde en effekt”. En deltager opsummerer konsekvensen af de forskellige tilgange
og de forskellige praksisser som noget negativt, og at: ”Der er manglende konsistens i vores
behandling […] forskellige personaler […] kører hver deres egen lille…”
Divergerende syn på skadesreduktion
Oplevelserne af manglende viden og kompetencer og en fælles retning er de temaer, der går
stærkest igennem og på tværs af interviewmaterialet. Men, der er også andre aspekter, der
kan være med til at forklare, hvorfor det for mange opleves, som en vanskelig eller
uoverskuelig ting at praktisere misbrugsbehandling. Et af disse aspekter vedrører uklarhed
om, hvorvidt målet for en misbrugsbehandlingsindsats er total afholdenhed eller en form
for skadesreduktion, der indebærer et mindre, og/eller mere kontrolleret brug af stoffer. Her
bliver det tydeligt, at der er forskelle på det ambulante regi og på arbejdet i sengeafsnit,
herunder også forskelle mellem lukkede og åbne afsnit.
Mens der fra de ambulante repræsentanter i fokusgrupperne gives eksempler på, at der i
praksis arbejdes med skadesreduktion, er der betydelig tvivl blandt personale i
sengeafsnittene om, hvorvidt det overhovedet er en mulighed at have dette som
behandlingsmål: ”altså de kolleger jeg arbejder sammen med, der tror jeg, vi alle sammen
er enige om, at det er harm reduction, vi arbejder med […] men det kommer selvfølgelig
an på, hvordan det påvirker patienterne at indtage stoffer”, siger en fagprofessionel fra det
ambulante regi. ”Vi bruger det jo ikke som begreb, men det er jo det, vi gør”, siger en anden
om den ambulante praksis.
Flere interviewpersoner tilkendegiver, at det for en række patienter er helt urealistisk at
forvente total afholdenhed, men at det kan være vanskeligt at praktisere et sådan
skadesreducerende princip, i hvert fald så længe patienten er indlagt: ”Altså på afdelingerne
der jo generelt set nul-tolerance overfor stoffer, men det er der jo ikke helt alligevel, for der
er jo nogen, som man måske ser lidt igennem fingre med har røget hash end andre”. En
anden beskriver, at det mest realistiske for en række patienter, er at kunne misbruge lidt på
en kontrolleret måde, men at det kan være meget vanskeligt at understøtte som ansat i

retspsykiatrien: ”at hjælpe dem med at finde... hvis det [misbruget] skal være, så skal
niveauet være så lille […] at det ikke påvirker deres adfærd” […] og samtidig er vi forpligtet
til at arbejde kriminalitetsforebyggende […] og alt andet end alkohol og cigaretter, det er
jo forbudt”. Dette kompliceres yderligere af, at der må tages individuelle hensyn: ”det
tænker jeg helt sikkert er individuelt, fordi der vil være patienter her på R., hvor total
afholdenhed […] formentlig er den eneste løsning, fordi et lille misbrug ikke kan eksistere,
men jeg tror også, at der er patienter, hvor harm reduction er den rigtige løsning, hvor man
kan misbruge en lille smule”.
Det er samtidig karakteristisk, at fokusgruppernes overvejelser i forhold til at arbejde efter
et skadesreducerende princip typisk henviser til de juridiske rammer for de psykiatriske
foranstaltninger og eventuel domsændring: ”det er bare slet ikke inden for vores rammer”,
siger en deltager, om det at arbejde skadesreducerende, som formentlig ville være det mest
realistiske mål at sætte. ”Hvis vi nu kunne sige, du må godt misbruge en lille smule, så det
ikke er problematisk for dig, og så længe det er stabilt og vi er med inde over, kan være
med til at regulere det og finde ud af, hvordan det fungerer for dig [..] fremfor en kold tyrker
i morgen”. En anden opsummerer, at ”det havde været rart at kunne sige, vi laver
misbrugsbehandling, ikke med henblik på at blive clean, men med henblik på at stabilisere
et misbrug, så du har et kontinuerligt ikke alt for voldsomt misbrug, der ikke hæmmer dig
hele tiden”. Men disse overvejelser imødegås af henvisninger til den retslige foranstaltning
og psykiatriens forpligtelser: ”der er bare ikke ret meget, der kan lade sig gøre, fordi vi har
et retsligt vilkår” og ”ja, for der er nogle ting i loven, som vi er nødsaget til at følge.”
Derudover er det også et gennemgående tema, at retningslinjerne for, hvorledes der arbejdes
eller ikke arbejdes med et skadesreducerende princip eller nul-tolerance udstikkes af den
enkelte behandlingsansvarlige overlæge: ”det bliver kraftigt signaleret fra den læge, man
nu har ansat på afdelingen, hvordan man forvalter deres domme”. Nogle steder er det
således meget restriktivt: ”vores nuværende overlæge AA og [tidligere] XX og NN, de
havde en meget, meget klar strategi omkring det: Nå men så mister folk deres udgange og
besøg, det er mere konsekvent. […] For hvis der var mistanke om, at den pårørende hev
noget med ind, så var det nej tak til besøg resten af tiden […] og i den dur”.
Andre steder er der eksempler på en individtilpasset og nivelleret praksis, hvor tilbagefald
i misbrug, ikke nødvendigvis udløser mange dages ’grounding’ i afsnittet: ”Det er jo meget
patientafhængigt, at netop hvis det er en patient, som arbejder aktivt for ikke at misbruge,

så kan man jo bare klappe ham på skulderen og sige ”aj, det var en erfaring, hvad skete der,
ajj, vi vil gerne hjælpe dig til at undgå det igen. Og så bliver det jo en positiv læringsproces
for alle, og så har vi heller ikke alle de der restriktioner”. ”Vi vidste godt, at patienten havde
noget liggende ude i hækken og han gik og røg noget hash”, fortæller en anden. Patienten
får at vide, at ”hvis du kan gå lige ind i afsnittet og ned i din seng, okay. Hvis der er ballade,
griber vi ind”.
Det bliver også tydeligt, at der er betydelige lokale forskelle i praksisser mellem åbne og
lukkede afsnit: En medarbejder i et lukket sengeafsnit siger i fokusgruppen, at ”vi kan også
godt acceptere et hashmisbrug, så længe det ikke har konsekvenser for adfærden”, hvortil
en medarbejder fra et åbent afsnit replicerer, at ”det kan vi ikke på åbent afsnit”. Det
beskrives endvidere, hvordan der i dette regi stilles krav til langvarig afholdenhed før
foranstaltningsændring eller udskrivelse kan komme på tale: ”så at komme til åbent afsnit,
der er kravene meget større end at være på de lukkede og de tror, at når de kommer på åbent,
så skal de til at leve livet og selv tage ansvar og selv… aj, det er sgu der den klapper”.
Udover den uklarhed der beskrives i forhold til de juridiske rammer og den deraf afledte
tvivl om, hvorvidt det er tilstrækkeligt og legitimt at arbejde skadesreducerende, beskriver
deltagerne også en række lavpraktiske udfordringer og at det kan være vanskeligt at
praktisere et skadesreducerende princip. En deltager fortæller f.eks., at: ”der er også en
gammel kending misbrugende R-patient, der netop har det der med, at ”nu er jeg jo ærlig”,
Hvor man sådan tænker: ja, det er jo ikke en blankocheck til at du kan ta’ hvad som helst,
bare du fortæller det”.
Det kan ligeledes give anledning til uenighed i en personalegruppe og der kan være
forskellige syn på, hvornår man skal gribe ind: ”nu må de da også lige have lov til at være
i fred patienterne, uden at vi skal være på nakken af dem hele tiden”, siger en deltager, men
refererer samtidig, at en nær kollega måske ser anderledes på det og synes at ”vi må da
handle på det og han [patienten] tager jo alt muligt”.
Forventninger om ærlighed i en kompleks magtrelation
Flere af de fagprofessionelle beskriver, at de sådan set ønsker, at patienterne er ærlige
omkring et stofindtag, men at de samtidig godt er klar over, at dette kan være vanskeligt,
idet en sådan ærlighed kan få konsekvenser for det generelle syn på, hvordan det går med

forløbet, og i værste fald for de ambulante patienter føre til indlæggelse i henhold til dom,
og for indlagte patienter kan føre til færre muligheder for ændringer i foranstaltningen:
”jeg har det svært med […] hvis en patient står og lyver: ”Nej, jeg har ikke misbrugt… ”
[…] det mest frustrerende, det er netop det der med, hvorfor står du og lyver for mig”.
Samtidig forstår informanten også godt patientens handlemuligheder og hvorfor løgn eller
benægtelse måske fremstår som den eneste mulige vej for patienten. En af deltagerne siger
om arbejdet i ambulant regi, at: ”jeg gider ikke høre på, at de lyver over for mig. […] Jeg
siger til dem, at der er to muligheder, når de kommer i mit ambulatorium og skal snakke
med mig […] Enten fortæller du mig selv, hvad du har taget, eller også går vi ud og tager
en urinstix, og så finder vi ud af, hvad det er.” Også i denne sammenhæng beskrives
patientens dilemma; at ærlighed omkring misbrug indebærer en risiko for indlæggelse:
””Jamen, jeg vil ikke indlægges”, siger han så, jamen jeg snakker ikke om indlæggelse,
men om, at vi er nødt til at vide, hvad du har taget, hvis du får det dårligt, og vi er nødt til
at have noget skadesreduktion ind over i forhold til, hvad du selv kan gøre, hvis du bliver
dårlig. Og langt de fleste har meget stor forståelse for det, når det er den måde jeg vælger
at drøfte det på.” En anden deltager med ambulant erfaring siger: ”jeg synes heller ikke vi
skal underkende den magt, vi har. Det kan godt være at vi har en rigtig god relation til
mange af vores patienter, men de ved også godt, hvad vi har magt til at gøre, og det er at få
dem indlagt. Derfor tror jeg også, at det er meget at [forlange] at vores patienter er 100
procent ærlige over for os.”

Misbrug står i vejen
Det er et stærkt og gennemgående tema på tværs af interviewmaterialet, at misbrug
betragtes som noget, der er besværligt, og som står i vejen for den psykiatriske pleje,
behandling og rehabilitering, man som fagprofessionel gerne vil understøtte: ”Misbruget
fungerer ikke godt sammen med den behandling de skal ha’ her på hospitalet. Det er såre
simpelt. Det gør det ikke.” Det der synes at være ræsonnementet her er, at såfremt der bare
ikke var en misbrugsproblematik, så kunne man langt bedre udfolde god og hjælpsom
psykiatrisk pleje og behandling. Dermed bliver misbrug noget, der står i vejen, er besværligt
og som gør at ”man kan ikke rigtig arbejde med deres psykiske problemstillinger, så længe
de har misbruget”.

Misbrug bliver dermed en universel forklaringsfaktor på mange problemer og udfordringer,
og det bliver en styrende optik for mange praksisser. Man ser misbrug alle vegne, siger en
deltager, og benævner det ”professionel paranoia”. Et andet eksempel på, at misbrug bliver
den bærende prisme, der kigges igennem, vedrører en patient, der ændrede adfærd som
følge af mere p.n. medicin. En kollega, der vendte tilbage fra ferie, mente imidlertid straks,
at der måtte være tale om misbrug: ”der kommer en kollega tilbage fra ferie og så straks, så
skulle der tages uvarslet urinprøve på en fra mit team […] jeg tænker bare, nå men hun har
ikke været her og har ikke set, at denne her patient faktisk er inde i en periode, hvor han har
fået en del p.n. og er lidt mere træt, nej, ”så skal vi have den her urinprøve”. Sådan noget
kan hidse mig fuldstændigt op”. Dette genkendes af en anden i gruppen, og at det kan være
vanskeligt at arbejde med kollegaer, der fokuserer ensidigt på misbrug: ”hvis du ikke er
indrettet sådan, at det første du tænker på er misbrug [...] jeg kæmper for, at det for mit eget
vedkommende ikke bliver det første jeg tænker på […]” Hun beskriver også, at det kan
være vanskeligt at indgå i en arbejdskultur, hvor der er fokus på ”et eller andet, der bare
afviger lidt. – aj, han er da lidt for glad i aften, eller, der kan være mange ting […] man må
hverken være glad, man må ikke være træt, man må ikke være sur, man må ikke være noget
som helst, og man må heller ikke æde for meget, vel, nej, altså det er satme svært at være
patient.”
En anden siger, at misbrug ”gør noget i forhold til vores sygepleje. Fordi vi kan ikke arbejde
med dem, når de løber rundt i en eller anden rus. […] altså det er jo meningen at vi skal
rehabilitere og gøre dem klar og arbejde med dem kognitivt og jeg ved ikke hvad. Og det
kan vi jo ik’, når de er i en eller anden rus”. Også her bliver misbrug noget der står i vejen
for det, der egentlig opfattes som kerneopgaven, i dette tilfælde rehabilitering. Det samme

gør sig gældende i det ambulante regi, hvor misbrug ligeledes beskrives som noget, der
kommer til at stå i vejen, for det man egentlig skulle have brugt tid på: ”Jagten på at finde
en patient, som skulle ha’ depot i går, hvor vi ved, at der er misbrug. Så skal man ligge og
ræse rundt og bruge meget tid og energi på at prøve at køre hjem til hans mor, køre hjem til
hans bror og finde hans søster og alt mulig andet”.
En enkelt deltager i fokusgrupperne opponerer eksplicit mod denne tendens til at placere
ansvaret for manglende succes i behandlingen hos patienten: ”det som er problemet, altså
det ligger i ordet misbrug – der er en social fordømmelse i ordet, og det mener jeg er meget
uhensigtsmæssigt i forhold til vores tænkning omkring det […] Det er en nem forklaring,
som man kan ty’ til, når man i sin afmagt som behandler ikke rigtig synes man når nogle
steder med patienten, når der samtidig er et misbrug. Så skyder man skylden for misbruget
[over på patienten] og så har vi den der historie, som siger, at hvis bare han kunne lade være
med at misbruge, så ku’ vi sagtens helbrede ham, men det vil han ikke.”
Analyserne af undersøgelsens empiriske materiale har demonstreret, at der er mange
divergerende og nuancerede syn på misbrugsproblematikker, og at der er en lang række
grunde til, at det kan opleves vanskeligt og udfordrende at praktisere misbrugsbehandling.
Dertil kommer, at der er særlige dilemmaer og dobbelthensyn i relation til patienter med en
psykiatrisk særforanstaltning, og at det ser ud til, at misbrug først og fremmest betragtes
som et kriminalitetsproblem. Der er således en lang række forståelser, fortællinger,
antagelser og oplevelser, der fremadrettet kan diskuteres, og som kalder på fælles retning
og indsatser, såfremt man vil adressere den udbredte erfaring blandt såvel medarbejdere
som afsnitsledelser af, at ”misbrug fylder” og at det fylder på mange forskellige måder.

DISKUSSION

I denne diskussion trækkes linjer og temaer på tværs af undersøgelsens omfattende
materiale. Indledningsvist diskuteres undersøgelsesdesignets styrker og svagheder.
Herefter diskuteres undersøgelsens resultater.
Studiets styrker og svagheder
Det viste sig undervejs, at enkelte af spørgsmålene i spørgeskemaet gav anledning til tvivl
eller tvetydighed. Det er ikke noget, der på markant vis har haft betydning for vores
fortolkninger og konklusioner, men der er gjort rede for dette undervejs i analysen af
spørgeskemadata. Skemaets spørgsmål om omfanget af aktivt misbrug var ikke ledsaget af
vejledning til, hvorledes dette skulle estimeres og på hvilket vidensgrundlag. Vi anser det
for sandsynligt, at besvarelserne er baseret på kliniske skøn, og/eller på dokumentation
vedrørende det enkelte patientforløb. Derved kan der være risiko for uensartethed i
besvarelserne. Dertil kommer, at der er meget forskellige forudsætninger for at vurdere
aktivt misbrug blandt indlagte i sengeafsnit, og blandt ambulante patienter. Alt andet lige
er der mere føling med et eventuelt aktivt misbrug, hvor patienten er tilstede hele døgnet,
fremfor i ambulant regi, hvor der ikke er så hyppig kontakt. Det har ligeledes været en større
opgave i ambulant regi at vurdere omfang af aktivt misbrug på omkring 70 patienter,
fremfor i et sengeafsnit med en belægning fra 9-12 patienter. Spørgeskemaet burde have
været ledsaget af en vejledning vedrørende kildegrundlag i forhold til vurdering af aktivt
misbrug. Det må overvejes om denne metodefrihed har bidraget til enten overrapportering
eller underrapportering af aktivt misbrug. Set i lyset af de gennemgående fortællinger om,
at ”stofferne vælter ind” og at misbrug generelt opleves som et stort problem, er det for så
vidt overraskende, at den angivne forekomst af aktivt misbrug ikke er højere. Omvendt
bruges der i sengeafsnittene mange kræfter på at begrænse muligheder for indbringelse og
brug af stoffer, og en lille forekomst af aktivt misbrug tyder på, at disse begrænsende tiltag
i vidt omfang lykkes. Under alle omstændigheder minder dette om, at vi i formidlingen af
resultater vedrørende aktivt misbrug må lægge til, at der er tale om vurderinger og
estimeringer af aktivt misbrug.
Alle 15 afsnit bidrog til kortlægningen af forekomst af misbrugsdiagnoser og aktivt misbrug
og 14 af de 15 afsnit var repræsentere i fokusgrupperne. I forhold til antal patienter med en
misbrugsdiagnose kan der være sket det, at aktuelt indlagte patienter er talt med i såvel

opgørelsen fra det ambulante team, som i opgørelsen fra det pågældende sengeafsnit. Der
er i så fald tale om en mindre dobbeltregistrering, som ikke vurderes at have væsentlig
indflydelse på det samlede billede.
Deltagerne til fokusgruppeinterviews blev udpeget i de enkelte afsnit. Deltagelsen var
frivillig, og kan være præget af, hvem der udviste interesse i at deltage, eller hvem, der af
lavpraktiske grunde kunne forlade afsnittet den pågældende dag. Deltagerne var meget
interesserede og engagerede, og det var et godt udgangspunkt for en levende og dynamisk
samtale og refleksion. Omvendt må man overveje, om rekrutteringen af meget engagerede
deltagere indebærer, at det var ”flinkeskolen” der mødte frem, de ukritiske eller dem med
de, efter afsnitsledelsens opfattelse, ”rigtige holdninger”? At dømme efter de meget
nuancerede og varierede drøftelser, der prægede fokusgrupperne, er der ikke tegn på, at der
var særlige positioner, der var overrepræsenteret i grupperne. Der er heller ikke tegn på, at
deltagerne svarede taktisk, politisk korrekt eller holdt vanskelige temaer eller synspunkter
tilbage.
Undersøgelsen er baseret på en bred definition af misbrug som ”en problematisk brug af
rusmidler”. Derved har vi allerede indledningsvist fokuseret på, at bestemte praksisser er
problematiske. Dette kan have præget deltagernes blik, men det er vores indtryk fra
uformelle samtaler med fagprofessionelle i det retspsykiatriske felt, at deltagerne allerede
havde klare opfattelser af, at rusmiddelbrug kan skabe problemer i sammenhæng med
psykiske lidelser og psykiatrisk behandling. Vi kunne have valgt en terminologi og
begrebsbrug, hvor vi konsekvent talte om brug af rusmidler, fremfor misbrug, men det ville
næppe have ændret eller styret deltagernes sprogbrug og fokus.
Samlet set vurderer vi, at designet med mixed-methods er en styrke, og at vi i kraft heraf
har fået tilvejebragt et meget omfattende empirisk materiale med stor udsagnskraft og
analytisk generaliserbarhed. Det vil sige, at de fremanalyserede mønstre og temaer
repræsenterer flere end de, der har deltaget i undersøgelsen, og at konklusionerne er udtryk
for tendenser, der går på tværs af den specialiserede retspsykiatri i RHP. Materialet giver
mulighed for opgørelser over det aktuelle omfang af misbrugsdiagnoser og aktivt misbrug,
det repræsenterer de aktuelle og centrale udfordringer, der knytter sig til
misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri, og giver mulighed for detaljeret
indblik i de professionelles syn på og forståelse af misbrugsproblematikker.

Resultater fra henholdsvis spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews
Undersøgelsen har vist, at 61,2 procent af patienterne i den specialiserede retspsykiatri (172
ud af 281) har en misbrugsdiagnose i tillæg til en anden psykiatrisk ICD-10-diagnose. Der
er imidlertid store variationer i forekomsten, fra 45 – 100 procent, fordelt på 41 forskellige
misbrugsdiagnoser. Der er en markant forskel mellem de to ambulante teams; hvor andelen
af patienter med dobbeltdiagnose i det ene team er 63 procent, er den i det andet team 43
procent. De to teams har som udgangspunkt samme henvisningskriterier og samme opgaver
i forhold til retspsykiatriske patienter med høj kompleksitetsgrad.
For en umiddelbar betragtning ser det altså ud som om fortællingen om, at ”de
retspsykiatriske patienter er meget mere misbrugende” har noget på sig. For den del af de
retspsykiatriske patienter, der behandles i den specialiserede retspsykiatri, er det for så vidt
ikke overraskende, at misbrug fylder, eftersom deres adgangsbillet til behandling i
regionsfunktionen netop er høj problemkompleksitet. Det er også oplagt, at retspsykiatriske
patienter er nogle af dem, der er bedst udredt også hvad angår misbrug, om end det
formentlig er varierende, hvor meget der gøres ud af misbrug i mentalerklæringerne.121 Når
retspsykiatriske patienter fremstår som mere misbrugende må det præciseres, at de
formentlig er bedre undersøgt og udredt end almenpsykiatriske patienter, og at der muligvis
er tale om en underdiagnosticering og et stort mørketal i forhold til de aktuelle estimeringer
af, at omkring 30 procent af den almenpsykiatriske patientpopulation også har en
misbrugsproblematik.122
I de beretninger om de meget mere misbrugende retspsykiatriske patienter, der blev
gengivet i Danske Regioners rapport Retspsykiatri. Kvalitet og sikkerhed, 2011, er det
uklart i hvilken tidsperiode der refereres til, og dermed præcist hvornår ændringerne i
misbrugsadfærd og misbrugsforekomst er indtrådt og i forhold til hvad. Det er imidlertid
påfaldende, at fundet på omkring 60 procent med en misbrugsdiagnose blandt indlagte
patienter i den specialiserede retspsykiatri er kongruent med Kompetencecenter for
Dobbeltdiagnoses undersøgelse af alle indlæggelsesforløb i RHP i perioden 2001-2014.123
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Omfang og indhold af misbrugsanamnese i mentalerklæringer er ikke undersøgt systematisk,
men hos f.eks. Ahle et al., 2019 er det tydeligt, at der er variation i, hvordan og hvor meget aktivt
misbrug, misbrugsdiagnoser og misbrugsbehandling er beskrevet i mentalerklæringerne. I den
senest opdaterede version af advokatmeddelelsen 5/2007, opdateret februar 2020, er det i pkt. 3.1.9
præciseret, at mentalerklæringen skal indeholde oplysninger vedrørende misbrugsanamnese samt
eventuelle behandlingsforsøg.
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Også her fandt man, at 61 procent af de indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri
havde en dobbeltdiagnose. Det samme gjaldt ”Projekt stoffrit afsnit” på Sct. Hans, hvor
man for 2006 og 2007 opgjorde andelen af indlagte patienter med misbrugsproblematik til
60 procent.124
Der er således ikke tegn på, at andelen af patienter med dobbeltdiagnoser i den
specialiserede retspsykiatri har ændret sig nævneværdigt igennem de seneste 20 år. Men
dette udelukker ikke, at der kan være sket ændringer i patienternes aktive misbrug,
omfanget heraf, eller i hvilke stoffer, der anvendes, at nogle er blevet potente osv. Dette
understreger, hvor væsentligt det er at præcisere, hvorvidt der tales om misbrugsdiagnoser
eller aktivt misbrug eller begge dele. Hvor tidligere opgørelser så vidt vides kun har opgjort
misbrugsdiagnoser har denne undersøgelse afdækket såvel misbrugsdiagnoser som aktivt
misbrug. Her fandt vi stor variation, dels mellem afsnit, og dels mellem sengepsykiatri og
ambulant psykiatri. Samlet set er det aktive misbrug betydeligt mindre end forekomsten af
misbrugsdiagnoser. 29 procent af de patienter, der behandles i den specialiserede
retspsykiatri, har aktuelt et aktivt misbrug. Her er der forskel på sengepsykiatri og ambulant
regi; mens 20,3 procent af de indlagte vurderes at have et aktivt misbrug, er det 37 procent
af patienter i ambulant behandling, der vurderes at have et aktivt misbrug. At der er
markante forskelle mellem omfanget af aktivt misbrug i henholdsvis lukkede sengeafsnit
og i ambulant regi er ikke overraskende, eftersom tilgangen til stoffer alt andet lige er større
og lettere for ambulante patienter.
Samlet set er der ikke tvivl om, at der er hold i fortællingerne om, at misbrug fylder. I kraft
af det kvalitative datamateriale er det også muligt at få mere præcist indblik i, på hvilke
måder misbrug fylder. Analyserne heraf viser, ikke overraskende, at misbrug fylder på
mange forskellige måder.
Misbrug fylder uanset det aktuelle omfang af aktivt misbrug. Aktivt misbrug i et sengeafsnit
fylder, ikke mindst i forhold til øget risiko for udadreagerende adfærd og i forhold til
implikationer for medpatienter, der kan blive truet til at indsmugle stoffer eller fristet til
også selv at misbruge. Hvis der ikke aktuelt er aktivt misbrug i et afsnit, er det, der fylder,
alle de tiltag og praksisser, der skal forhindre, at der kommer stoffer ind i afsnittet. Misbrug
fylder, fordi det afleder meget praktisk arbejde i forhold til at kontrollere og regulere, og
det fylder, fordi det potentielt skaber usikkerhed og er en ubekendt størrelse, der kan have
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stor indflydelse på miljøet i afsnittet. Men misbrug fylder også mentalt for de
professionelle, fordi det kan være svært at oppebære håb og behandlingsoptimisme på
patienternes vegne, især i lange forløb med hyppige tilbagefald til misbrug. Misbrug fylder
uanset om man taler om det eller ikke, og flere af deltagerne beskriver, at misbrug også kan
være elefanten i rummet, som alle ser, men som er vanskelig at tale om. Når det er
vanskeligt at tale om, kan det skyldes, at det at spørge ind til misbrug kan have implikationer
for relationen til patienten, men det kan også handle om, at det et svært at spørge ind til
noget, der som udgangspunkt er en fy-ting og forbudt. Enkelte af psykologerne peger
desuden på, at når misbrug som udgangspunkt er defineret, som noget der er forbudt og skal
undgås, da kan det være vanskeligt at tale om den nydelse, og den ambivalens, der ofte
knytter sig til brug af stoffer.
Alle disse nuanceringer af forekomst af misbrug og at misbrug fylder på mange forskellige
måder illustrerer, hvor afgørende det er at præcisere, hvorvidt opgørelser af forekomst er
baseret på antal misbrugsdiagnoser eller aktivt misbrug. Eksemplerne viser endvidere, at et
kvalitativt blik på omfang eller på hvilke måder noget opleves at fylde i klinisk praksis kan
bidrage til at få mange andre aspekter af en diskussion af forekomst frem.
Udover de kvantitative opgørelser af aktivt misbrug og misbrugsdiagnoser indeholder
spørgeskemaundersøgelsen omfattende fritekstbesvarelser vedrørende kliniske praksisser,
syn på misbrug og de udfordringer, der knytter sig til at arbejde med
misbrugsproblematikker. Det er påfaldende, at der er høj grad af kongruens mellem de
temaer, der fremkommer i fritekstbesvarelserne fra afsnitsledelserne og de temaer, der
fremkommer i fokusgruppeinterviews. Det betyder, at såvel afsnitsledelser som
medarbejdere i høj grad er optaget af de samme ting, og peger på nogle af de samme temaer,
som det, der er afgørende udfordringer i praktiseringen af misbrugsbehandling: dels forhold
vedrørende viden og kompetencer hos de professionelle, dels egenskaber og karakteristika
ved patienterne og endelig forholdet mellem kontrol og behandling. Der er påfaldende
overlap imellem temaer, der anføres af afsnitsledelsernes fritekstbesvarelser og det, der
kommer til detaljeret udtryk i fokusgrupperne. Disse temaer diskuteres nedenfor.
Hvorfor er det vanskeligt at praktisere misbrugsbehandling?
Det samlede indtryk på tværs af materialet er, at et flertal af deltagerne har den oplevelse
og erfaring, at det er vanskeligt at praktisere misbrugsbehandling og at der er usikkerhed
om dens indhold. At det er vanskeligt, er der en lang række grunde til, herunder

patientpopulationens problemkompleksitet, at misbrug generelt er udfordrende at behandle,
at det kan være vanskeligt at opsætte et alternativ, der er ligeså attraktivt som den nydelse,
der kan være forbundet med stofindtag, og at det kan være udfordrende for de
fagprofessionelle at oppebære håb og behandlingsoptimisme på patienternes vegne over tid.
Noget af det, der peges stærkest på blandt undersøgelsens deltagere, er forhold vedrørende
viden, kompetence og fælles retning, og at dette i høj grad er fraværende, eller at nogle
andre besidder en viden og redskaber, som den enkelte fagperson ikke har adgang til.
Deltagernes betoning af, at der savnes fælles retning, er fuldstændig kongruent med
slutevalueringen fra det seneste satspuljefinansierede dobbeltdiagnoseprojekt i RHP: at det
har været en udfordring, at der ikke har eksisteret en fælles standard for håndtering af
misbrug på tværs af RHP.125
Det er tankevækkende, at tidligere erfaringer fra henholdsvis ”Projekt stoffrit afsnit” Sct.
Hans og fra det seneste satspuljeprojekt, der for Afdeling R’s vedkommende indebar en
betydelig satsning på kompetenceudvikling i forhold til MI, fylder så lidt i de
fagprofessionelles erindringer og dermed også lidt i deres aktuelle kliniske praksis. Noget
videnstab må formentlig tilskrives udskiftning i personalegruppen, men begge projekter har
efterladt materialer, heriblandt en manual for integreret behandling, der er frit tilgængelig.
For deltagere fra PCG er det imidlertid karakteristisk, at der er en meget stærk tabsfortælling
knyttet til det planlagte Trippelprojekt, som man ikke fik mulighed for at gennemføre. Her
er der en meget stærk og gennemgående fortælling om, at man er blevet forholdt
muligheden for at iværksætte målrettet arbejde med misbrugsbehandling.
Det er også interessant, at der i nogle fokusgrupper udtrykkes tvivl om, hvorvidt
misbrugsbehandling med afsæt i en kognitiv referenceramme og med fokus på
motivationsarbejde nu egentlig også egner sig til en retspsykiatrisk patientpopulation.
Denne tvivl kommer bl.a. til udtryk i fortællinger og antagelser om, at en kognitiv tilgang
til misbrugsbehandling indebærer en høj grad af manualbasering. I forlængelse heraf
kommer så typisk indvendinger om, at nogle af de retspsykiatriske patienter har så store
kognitive deficits, at en sådan manualiseret tilgang ikke har nogen gang på jord, og at det
har retspsykiatriske patienter vanskeligt ved at profitere af. Det ligger uden for denne
undersøgelses problemformulering at undersøge, om disse udlægninger af, hvad en kognitiv
tilgang består i, holder for en nærmere analyse. Her er det imidlertid et centralt fund, at der
125
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er meget stærke fortællinger om, at kognitive tilgange til misbrugsbehandling i høj grad er
manualbaseret. At kognitive deficits kan så i vejen for at profitere af en behandlingsindsats
bakkes imidlertid op af et af de internationale studier, der blev lokaliseret af Stine
Pedersson.126 Oddie et al., 2009 fandt, at deltagerne havde svært ved at genkalde sig nogle
af de tidligere tillærte færdigheder i et misbrugsbehandlingsprogram. Dette tyder på, at det
kan være relevant at se nærmere på hukommelsesproblemer og kognitive deficits som følge
af langvarig psykiatrisk sygdom og/eller misbrug, da dette kan have betydning for, om
patienter kan lære af erfaringen, anvende tidligere tillærte strategier eller kognitivt forstå
implikationer af eksempelvis krav om langvarig afholdenhed.
Noget lignende ser ud til at gøre sig gældende i forhold til motivation. Det har ikke været
undersøgelsens formål at undersøge nærmere, hvilke forståelser af motivation, der kommer
til udtryk, blandt de professionelle i fokusgrupperne, eller at udfordre tendensen til at tale
om motivation som en fast størrelse, noget der enten er tilstede eller ikke er tilstede. Denne
opfattelse udfordres af enkelte af deltagerne, men det gennemgående mønster er, at der
fortrinsvis tales om motivation som noget patienterne ikke har eller kan mønstre, men som
har afgørende betydning for praktisering af misbrugsbehandling. Er motivation ikke til
stede, så er misbruget ikke behandleligt. Dermed placeres en stor del af udfordringerne ved
at praktisere misbrugsbehandling hos patienten. Patienten kommer til at stå i vejen for
løsningen af problemet, enten fordi han ikke demonstrerer tilstrækkelig motivation til at
ville arbejde med sin misbrugsproblemtik, eller fordi misbrug gøres til det, der kommer til
at stå i vejen for succesfuld psykiatrisk pleje og behandling. Logikken bliver da, at hvis blot
patienten ikke havde et misbrug, så kunne vi… I begge tilfælde er det patienten der gøres
forkert, patienten der udstyres med skyld og ansvar for, at det ikke lykkes at behandle ham.
Dette svarer, som en enkelt af undersøgelsens deltagere peger på, til at sige, at det er
patientens egen skyld, at han er blevet sindssyg.
Der kan således iagttages et tankevækkende skift undervejs i fokusgruppernes refleksion:
Hvor der indledningsvist er høj grad af enighed blandt de professionelle om, at det i
betydelig grad er personalet, der definerer en misbrugsadfærd som problematisk, mens
mange patienter i højere grad, ifølge personalet, ser det som et forbrug, der er kontrollerbart
og ikke har karakter af at være et problem, så sker der forskydninger i retning af, at misbrug
er patientens problem, når de professionelle skal beskrive praksisser og udfordringer. Det
bliver således den enkelte patients problem, enten fordi han ikke udviser tilstrækkelig
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motivation til at ville arbejde med eller ændre på misbrugsadfærd, eller fordi misbrug står
i vejen for, at den professionelle kan lykkes med psykiatrisk pleje og behandling af det, der
opfattes som grundmorbus, den psykiatriske lidelse.
Uklarhed om misbrugsbehandlingens indhold og mål
En sidste væsentlig forklaring på, at det opleves så vanskeligt at praktisere misbrugsbehandling er, at der også er uklarhed om målet for og indholdet i misbrugsbehandling,
herunder om forholdet mellem kontroltiltag og misbrugsbehandling. Der er, som vi har set
i analysen, divergerende opfattelser blandt informanterne af, hvorvidt der overhovedet
foregår misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri. Som vi ligeledes har set
ovenfor, er det en udbredt opfattelse blandt informanterne, at misbrugsbehandling står og
falder med den enkelte patients ’motivation’. Dette kunne tyde på, at der hos nogle af de
professionelle er en relativ snæver opfattelse af, hvori misbrugsbehandling består; at den
f.eks. knytter sig specifikt til rusmiddelbrug, og hvis ikke patienten udtrykker vilje eller
såkaldt ’motivation’ til specifikt at ville tale om eller arbejde med dette, da er det ikke
muligt at praktisere misbrugsbehandling. Dermed bliver det ikke en mulighed, at indholdet
i en misbrugsbehandling kunne være at tale om bagvedliggende forhold, traumer, fysisk
aktivitet, somatiske problemstillinger, økonomiske situation, socialt netværk, synet på sig
selv etc., eller at misbrugsbehandling kan have forskellig intensitet og fokus, eller være
stadiebaseret.127 En sådan tolkning understøttes af udsagn fra de informanter, der efterlyser
en misbrugskonsulent med særlige kompetencer. For informanter, der efterspørger ekstra
eller eksterne kompetencer og færdigheder, ser det ikke ud til at være en mulighed, at der
kunne ligge elementer af misbrugsbehandling sammen med de psykiatriske sygeplejehandlinger, herunder psykoedukation, social færdighedstræning osv., de allerede
praktiserer, og som understøtter patientens recovery- og rehabiliteringsproces.128 Når en
informant sammenfatter, at misbrug først er noget der kommer i forkant, når en udskrivelse
begynder at nærme sig (s. 61-62), er det også tegn på, at misbrugsbehandling ikke opfattes
som en bred, fleksibel, længerevarende indsats over tid, sådan som det almindeligvis
beskrives i litteraturen.129
Der udtrykkes blandt nogle af deltagerne en vis frustration over, at kontroltiltag står i
forkant, og at det levner meget lidt tid til relationsarbejde og samtaler. Hos andre
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informanter kan man få det indtryk, at kontroltiltag i sig selv er det, der konstituerer
misbrugsbehandling i de lukkede sengeafsnit. I formuleringen af spørgeskemaet til
afsnitsledelserne var der etableret en distinktion mellem kontroltiltag i forhold til misbrug
(spørgsmål 2a) og hvordan misbrug i øvrigt adresseres i pleje og behandling (spørgsmål
2b).130 I besvarelserne, og ikke mindst i samtalerne i fokusgrupperne ser det ud til, at denne
distinktion ikke opretholdes, og det, der tales mest om, bliver da kontrolforanstaltninger.
Kontrol og regulering fylder også på andre måder i et retspsykiatrisk sengeafsnit, og det er
velkendt, at personalet har en dobbeltopgave i varetagelsen af psykiatriske
særforanstaltninger: Den enkelte patient skal tilbydes den bedst mulige pleje og behandling,
ligesom alle andre psykiatriske patienter, men der er samtidig et hensyn til det omgivende
samfund og eventuelle ofre.131 Som følge heraf er der ofte restriktioner, begrænsninger og
reguleringer for den enkelte patient i forhold til at forebygge recidiv til kriminalitet og at
beskytte omverdenen. I denne optik er det logisk, at der også sker regulering og kontrol i
forhold til stoffer, eftersom de ofte vil udgøre en væsentlig risikofaktor i forhold til ny
kriminalitet. Ikke desto mindre er det værd at overveje, hvilke implikationer det har, hvis
misbrugsbehandling primært forstås eller reduceres til kontrol og regulering og forsøg på
at inddæmme tilgangen til stoffer? En oplagt implikation er, at det måske nok til dels virker
på den korte bane i lukket regi at skærme og afskære patienten fra fristelser, men at denne
tilgang ikke hjælper patienten i forhold til at kunne navigere i verden udenfor et lukket
sengeafsnit, hvor tilgangen til stoffer er langt større. Tiltag, der begrænser stoffer i et afsnit
kan have andre effekter, f.eks. at sikre et mere trygt og sikkert miljø i afsnittet for personale
og medpatienter, og det var ofte denne sikkerhedsdimension, der også blev italesat, når
informanterne i interviewsituationer berettede om deres praksisser i relation til stoffer i
afsnittene.
I forhold til mål og sigtepunkter for misbrugsbehandling, har undersøgelsen vist, at der er
betydelige forskelle mellem ambulant regi og sengepsykiatri. Der er udbredt enighed om
blandt de ambulante deltagere, at den misbrugsbehandling, der praktiseres, har et
skadesreducerende sigte. Det er også tydeligt, at der i de to ambulante teams er en stærk
faglig selvforståelse af, at misbrugsbehandlingen hører hjemme i behandlingspsykiatrisk
regi, og at dette bedst varetages sammen med behandlingen af den psykiatriske lidelse. I
praksis viste det sig, at begge teams har et lille antal patienter, der går i kommunal
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misbrugsbehandling. Gennemgangen af den eksisterende viden viste, at der er en formel
uklarhed om ansvaret for misbrugsbehandling af ambulante retspsykiatriske patienter
tilknyttet den specialiserede retspsykiatri. Præciseringen fra Sundhedsministeriet fra 2016
benævner ikke det retspsykiatriske område, og formuleringen fra Danske Regioner om, at
organisationen ”arbejder desuden for, […] at misbrugsbehandling kan indgå som en del af
behandlingsdommen”132, rejser en lang række spørgsmål og det er uklart, hvad der mere
præcist menes hermed. Er det mon fortrinsvis det ambulante område, Danske Regioner
sigter mod?
Der er især i sengeafsnit tvivl om, hvorvidt skadesreduktion er et legitimt mål, og flere
deltagere udtrykker frustration over at have megen fokus på kontroltiltag og regulerende
praksisser, men meget mindre fokus på rehabilitering, skadesreduktion og nytænkning.
Flere interviewpersoner tilkendegiver, at det for en række patienter er helt urealistisk at
forvente total afholdenhed, men i samme åndedrag henvises til, at man ikke kan arbejde
med et skadesreducerende princip pga. det retslige vilkår eller ”loven”. Henvisning til det
retslige vilkår eller den juridiske ramme bliver således et argument, der overtrumfer alle
andre hensyn, herunder også sundhedsfaglige vurderinger. Det imidlertid vanskeligt at
finde frem til præcist, hvor det skulle stå formuleret, at man ikke kan arbejde
skadesreducerende i forhold til retspsykiatriske patienter.
I klinisk praksis eksisterer tilsyneladende mange forestillinger om, hvad man kan og hvad
man ikke kan med vikarierende henvisninger til ”loven, ”foranstaltningen” eller
”forventninger hos anklagemyndigheden”. Det er påfaldende, at anklagemyndigheden selv
henviser til en passus om misbrugsbehandling, der er formuleret længe før Strukturreformen i 2007 og den aktuelle arbejdsdeling mellem kommunal og regional
misbrugsbehandling. I denne passus står der ikke noget om målet for misbrugsbehandling,
og hvorvidt der forventes total afholdenhed. Det er tankevækkende, at skadesreduktion blev
formuleret, som det man sigtede imod i ”Projekt stoffrit afsnit” Sct. Hans i perioden 20072010. Der fremgår ikke af afrapporteringen, at dette gav anledning til overvejelser i forhold
til den retslige foranstaltning og forpligtelsen til at forebygge ny kriminalitet. Er der sket et
skift i synet på og problematiseringen af skadesreduktion som behandlingsmål, eller er der
snarere tale om, at der er nogle forestillinger og antagelser om, hvad der er et legitimt og
realistisk behandlingsmål? Set i lyset af de generelle erfaringer der er gjort i forhold til at
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arbejde pragmatisk og skadesreducerende blandt socialt udsatte borgere med en
misbrugsproblematik133, synes det relevant med en grundig drøftelse og forventningsafstemning mellem anklagemyndigheden og de behandlingsansvarlige overlæger hvad
angår realistiske mål for misbrugsbehandling til retspsykiatriske patienter.
En sådan drøftelse ville kunne tydeliggøre, hvilke forestillinger og antagelser, der eksisterer
i forhold til afholdenhed. Er total afholdenhed et kriterium for indstilling til foranstaltningsændring eller til ophævelse af foranstaltning? Gælder det alle retspsykiatriske patienter?
Eller kan der differentieres i forhold til den konkrete kliniske tilstand, set i lyset af, at
personalet erfarer, at det for nogle patienter er hjælpsomt og nødvendigt med streng
afholdenhed, mens det for andre patienter formentlig er et urealistisk mål, som de vil have
overordentligt svært ved at nå. Drøftelser ville ligeledes kunne kvalificere, hvad det konkret
skal indebære, såfremt varetagelsen af en psykiatrisk særforanstaltning også indebærer
misbrugsbehandling? Hvordan skal dette konkret udfoldes i sengeafsnit for indlagte
patienter? Hvordan skal det konkret udfoldes for ambulante retspsykiatriske patienter, og
hvem har ansvaret herfor? Sådanne drøftelser kunne endvidere bidrage til at afklare, om
man fremadrettet fortrinsvis ønsker at betragte problematisk brug af rusmidler som et
sundhedsproblem eller et kriminalitetsproblem, og hvem der skal arbejde med det?
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Af afdelingsledelserne i den specialiserede retspsykiatri i RHP:
Kompetencecentrets omfattende undersøgelse af misbrugsbehandling i den specialiserede
retspsykiatri i RHP er på mange måder tankevækkende læsning. Undersøgelsen illustrerer
med al tydelighed, at det er væsentligt, at:
•

fagprofessionelle taler med hinanden og på tværs af fagligheder om syn på og
forståelser af rusmiddelbrug.

•

fagprofessionelle taler med patienterne om deres erfaringer med og grunde til at
anvende rusmidler på en måde, der kan være problematisk for deres
behandlingsforløb og/eller for forløbet af den psykiatriske særforanstaltning.

Det bliver også tydeligt undervejs i læsningen, at problemstillinger relateret til brug af især
illegale stoffer formentlig er noget af det mest komplekse at arbejde med og forsøge at
behandle på. Det stiller store krav til professionelle, der skal være vikarierende håb over
tid, og det understreger vigtigheden af, at vi løbende er opmærksomme på risiko for
behandlingspessimisme, frustrationer eller oplevelse af utilstrækkelighed i ofte lange forløb
præget af tilbagefald. Problematisk brug af rusmidler fylder, som det er beskrevet, på mange
forskellige måder i klinisk praksis. KFRs undersøgelse tydeliggør, at personalet generelt
efterlyser en mere overordnet strategi og målsætning for indsatserne på tværs af afsnit,
afdelinger og centre, samt efterspørger relevant kompetenceudvikling og et mere ensartet
teoretisk fundament for rusmiddelbehandling. Samtidig vidner undersøgelsen om meget
stor interesse og fagligt engagement blandt personale i forhold til håndtering af rusmidler i
behandlingspsykiatrisk regi. Dette lover godt i forhold til det fremadrettede arbejde på dette
område. På såvel PC Glostrup som PC Sct. Hans er der aktuelt fokus på kompetenceudvikling i forhold til motiverende interview (MI), og på Sct. Hans har de kliniske
sygeplejespecialister udviklet en spørgeguide, der forhåbentlig kan understøtte og fremme
en nysgerrig og undersøgende tilgang til samtaler med patienterne om deres erfaringer og
bevæggrunde i forhold til brug af rusmidler. Vi ser frem til at følge og at lære af disse tiltag.
Betina Bennike, udviklingschef PC Glostrup
Nicolai Renstrøm, klinikchef PC Glostrup
Niels Aagaard Nielsen, udviklingschef PC Sct. Hans
Thomas Schütze, klinikchef PC Sct. Hans
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BILAG

Bilag 1: Spørgeskema til sengeafsnit i den specialiserede retspsykiatri i Region
Hovedstadens Psykiatri
Skemaet er udfyldt af:
Navn/stilling:

Afsnit/Psykiatrisk Center:

Dato:
1. OMFANG AF MISBRUG (Afsnitsledelsens samlede svar)
a) Hvor mange af patienterne i jeres afsnit har en ICD10 misbrugsdiagnose?
Svar:
b) Hvilke specifikke ICD10 misbrugsdiagnoser har disse patienter?
Svar:
c) Er der patienter med periodisk misbrug, der ikke har en ICD10-diagnose? (Antal
patienter; type rusmiddel.)
Svar:
d) Hvor mange af patienterne i jeres afsnit har et aktuelt misbrug af rusmidler?
Svar:
e) Hvilke typer rusmidler misbruger disse patienter disse aktuelt?
Svar:

2. AFSNITTETS HÅNDTERING AF PATIENTERNES MISBRUG (Afsnitsledelsens
samlede svar)
a) På hvilken måder kontrolleres/håndteres evt. misbrug af rusmidler i afsnittet?
Giv konkrete beskrivelser af praksis og evt. procedurer.
Svar:
b) På hvilke måder adresseres i øvrigt patienters rusmisbrug i afsnittets pleje og
behandling?
Giv konkrete beskrivelser.
Svar:
c) Hvordan håndteres patienternes misbrug af rusmidler ved retur efter udgang?
Svar:
d) Hvordan håndteres besøg i afsnittet i forhold til mulighederne for at medbringe
rusmidler?
Svar:

3. PROCEDURER VED UDSKRIVELSE (Afsnitsledelsens samlede svar)
a) På hvilken måde arbejder I med opfølgning af behov for misbrugsbehandling ved
udskrivelse af en patient?
Svar:
4. UDFORDRINGER (Besvares individuelt af henholdsvis afdelingssygeplejerske og
afdelingens overlæge)
a) Hvad er den/de største udfordringer for at have fokus på misbrugsbehandlingen i
jeres afsnit?
Svar:
b) I den bedste af alle verdener: Hvordan skulle misbrugsbehandlingen i jeres afsnit se
ud/bestå af?
c)
Svar:
d) Hvad er efter din vurdering de 3 største udfordringer i pleje, behandling og
rehabilitering af retspsykiatriske patienter? (… svar gerne bredt…)
Svar:

Bilag 2: Spørgeskema til ambulante afsnit i den specialiserede retspsykiatri i Region
Hovedstadens Psykiatri
Skemaet er udfyldt af:
Navn/stilling:

Afsnit/Psykiatrisk Center:

Dato:
1. OMFANG AF MISBRUG (Afsnitsledelsens samlede svar)
a) Hvor mange af patienterne i jeres afsnit har en ICD10 misbrugsdiagnose?
Svar:
b) Hvilke specifikke ICD10 misbrugsdiagnoser har disse patienter?
Svar:
c) Er der patienter med periodisk misbrug, der ikke har en ICD10-diagnose?
(Antal patienter; type rusmiddel.)
Svar:
d) Hvor mange af patienterne i jeres afsnit har et aktuelt misbrug af rusmidler?
Svar:
e) Hvilke typer rusmidler misbruger disse patienter aktuelt?
Svar:

2. AFSNITTETS HÅNDTERING AF PATIENTERNES MISBRUG (Afsnitsledelsens
samlede svar)
a) På hvilke måder kontrolleres/håndteres evt. misbrug af rusmidler i det ambulante
behandlingsforløb?
Giv konkrete beskrivelser af praksis og evt. procedurer.
Svar:

b) På hvilke måder adresseres i øvrigt patienters rusmisbrug i afsnittets pleje og
behandling?
Giv konkrete beskrivelser.
Svar:

3. SAMARBEJDE MED ANDRE I FORHOLD TIL MISBRUGSBEHANDLING
(Afsnitsledelsens samlede svar)
a) Hvor mange af jeres patienter er i kommunal misbrugsbehandling?
Svar:
b) Hvad er praksis i forhold til jeres samarbejde med den kommunale
misbrugsbehandling?
Svar:
c) Hvad er den/de største udfordringer for at have fokus på at patienterne modtager en
kommunal misbrugsbehandling?
Svar:
4. UDFORDRINGER (Besvares individuelt af henholdsvis afdelingssygeplejerske og
afdelingens overlæge)
a) I den bedste af alle verdener: Hvordan skulle misbrugsbehandlingen i jeres afsnit se
ud/bestå af?
Svar:
b) Hvad er efter din vurdering de 3 største udfordringer i pleje, behandling og
rehabilitering af retspsykiatriske patienter? (… svar gerne bredt…)
Svar:

Bilag 3: Interviewguide til Fokusgruppeinterviews
1) Hvad tænker I om patienternes misbrug?
2) Hvad tror i patienterne tænker om eget misbrug?
3) Hvad tænker i om forholdet mellem ”misbrug” og ”psykisk lidelse”? /Hvad er
relationen mellem misbrug og grundmorbus?
• Er misbrug behandleligt/kan misbrug behandles?
• Motivation +/- Hvad betyder ’manglende motivation’?
- Hvilke forudsætninger har patienten for at være motiveret for at arbejde med
eget misbrug?
- Kan personalet bidrage med noget der bevirker patientens motivation?
4) Hvor mange? …et slag på tasken…
• Hvad er omfanget af dobbeltdiagnoseproblematik på jeres afsnit?
• Hvor mange har aktuelt et misbrug på jeres afsnit?

5) På hvilke måder fylder misbrug i hverdagen på afsnittet, og hvordan præger dette jeres
daglige kliniske praksis?
6) What to do? I den bedste af alle verdener: hvad er den/de idealtypiske
misbrugsbehandlinger? /Hvordan skulle misbrugsbehandlingen i jeres afsnit se ud/bestå
af?
•
•

Hvad nytter, hvad nytter ikke? (Hvad virker, hvad virker ikke?)
Hvad er effekten af kontrol & regulering (begrænsninger af frihedsrettigheder)?
- I forhold til: relationen personale/patient; hensynet til miljøet i
afsnittet; hensynet til den enkelte patient
- Skadesreduktion – hvad og hvordan?
- Andre tilgange? F.eks. AA/NA/NADA?

7) Hvad er efter jeres vurdering de 3 største udfordringer i pleje, behandling og
rehabilitering af retspsykiatriske patienter?

