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Indledning. 

De foreliggende interview er en del af grundlaget for rapporten ”udviklingshæmmede 

misbrugere, Misbrugsbehandling i et pædagogisk perspektiv” 

Forfatteren har valgt at gøre materialet tilgængeligt for interesserede, idet det vurderes at 

kunne have en interesse for andre. Desuden giver tilgængeligheden af materialet andre 

mulighed for at tolke og fortolke på det, og det kan resultere i andre perspektiver på 

materialet, end de perspektiver og fortolkninger forfatteren har haft fokus på. 

 

Interviewgruppen: 

Interviewgruppen omfatter borgere med en IQ under 70 eller en adfærd, der er at sidestille 

med udviklingshæmning. Det betyder at nogle af de interviewede kan have en IQ, der ligger 

over 70. 

Persongruppen er ikke yderlig kategoriseret, hvilket betyder, at der i undersøgelsesgruppen 

indgår borgere, som udover deres begavelseshandicap, kan have andre diagnoser. Der er 

heller ikke foretaget en opdeling i forhold til hvilke stoffer eller alkohol, der misbruges. 

Begrundelsen for fravalget af katalogisering er:  

 

 Den begrænsede gruppe af borgere, der indgår i undersøgelsen 

 Hovedparten af borgerne har et blandingsmisbrug. 

 Flere af borgerne har forskellige diagnoser udover udviklingshæmning. 

 Udviklingshæmningen defineres som værende det fælles handicap, der kendetegner alle 

i undersøgelsesgruppen. 

 Undersøgelsen har ikke et statistisk sigte i forhold til omfang og kategorisering.  

 Den manglende kategorisering i undergrupper er i sig selv et vidnesbyrd om, hvor 

kompleks gruppen af borgere er. 

 

Alkohol og stofforbrug defineres som misbrug, hvis: 

 

 Indtagelsen af alkohol eller stoffer har karakter af et vanemæssigt uundværligt forbrug. 

 Indtagelsen af alkohol eller stoffer fører til markant ændring af adfærd 

 Indtagelsen af alkohol eller stoffer fører til problemer med at omgås andre mennesker 

på en socialt acceptabel måde. 

 Indtagelsen af alkohol eller stoffer fører jævnligt til problemer med overholdelse af 

aftaler.  

 Indtagelsen af alkohol eller stoffer hindrer borgeren i at leve, det liv vedkommende 

ønsker at leve 

 

 

Undersøgelsemetode. 

Undersøgelsen bygger på kvalitative interviews. Der vil ikke i interviewene gøres forsøg på at 

efterprøve sandheden i den enkeltes svar, idet det er borgerens historie og egne oplevelser, 

der anses for at være det væsentligste i denne sammenhæng.  

 

Det betyder blandt andet, at de udsagn hvor borgeren formulere sig omkring krav fra 

medarbejderen og behandlere, der umiddelbart virker på kanten af, hvad der må vurderes som 
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værende lovligt, ikke nødvendigvis, er formuleretaf medarbejderne på samme måde som 

borgeren har opfattet udsagnene.   

 

Persongruppen er fundet ved henvendelse til regionale og kommunale døgn tilbud i Jylland og 

på Fyn. 

 

Formålet med interviewene har været at kortlægge borgerens egne oplevelser og erfaringer. 

Det har ikke været hensigten undervejs i samtalen eller efterfølgende at efterprøve, om 

udsagnet var sandt eller falsk. Idet, det har været den enkelte borgers unikke oplevelse af 

forløbet, der i denne henseende anses for at være interessant. Det betyder, at der kan være 

usikkerhed omkring omfang, tidslinje og tidslængde i misbruget, samt i hvilket omfang andre 

påvirkninger end dem, den enkelte borgere referer til har haft betydning for ændringen eller 

ophøret af misbruget. 

 

Andre påvirkninger kunne i denne sammenhæng være den indsats medarbejderne har gjort i 

forhold til den enkelte, og som den enkelte borger ikke i situationen har bidt mærke i på trods 

af, at denne indsats kan have været udslagsgivende for misbrugets ophør. 

 

Flere borgere henviser desuden til behandlingstilbuddenes manglende indsats. Det er ikke 

efterfølgende undersøgt, om den manglende indsats fra behandlingstilbuddenes side har været 

begrundet i faktuelle forhold, eksempelvis at borgerens primære problematik har været af 

anden karakter end misbruget, eller om den manglende indsats er begrundet i manglende 

fremmøde fra borgerens side. 

 

Naturligt nok vil der undervejs i et så forholdsvist løst struktureret interviewforløb fremkomme 

udsagn fra en borger, der bliver spurgt ind til i efterfølgende interviews med andre borgere.  

 

Det betyder, at rækken af spørgsmål har været dynamisk fra første til sidste interview. 

Resultatet af det kan selvfølgelig være uheldigt, idet væsentlige udsagn ikke bliver efterprøvet 

i alle interview. Men på den anden side må det konstateres, at havde jeg efterspurgt svar på 

en række specifikke forudafgrænsede spørgsmål, ville jeg have mistet muligheden for at få 

uventet viden undervejs i forløbet. 

 

Interviewene er foretaget enten i borgerens egen lejlighed eller i fællesrum på borgerens 

bosted. I to tilfælde har borgeren ønsket, at der medvirkede personale ved samtalen. Det var 

begrundet i borgerens ønske om at kunne spørge medarbejderen, hvis borgeren var i tvivl om 

noget. Undertegnede har ikke oplevet en sammenhæng imellem det mentale niveau og ønsket 

om ledsagelse. Jeg har heller ikke oplevelsen af, at ledsagelsen har påvirket svarene i en 

bestemt retning. 

 

Alle interviews er optaget på diktafon, og efterfølgende er disse optagelser udskrevet. I 

efterbehandlingen af udskrifterne har der været en vis redigering, blandt andet er gentagelser 

fjernet, og brudstykker kan være flyttet til andre afsnit for at gøre udskriften 

sammenhængende. Desuden er der foretaget ændringer i ordstillinger samt omskrivning fra 

tale- til skriftsprog. 

  

Det har selvfølgelig en betydning for læserens oplevelse af interviewet, og det billede læseren 

danner sig af den interviewede. Naturligt nok er det ikke muligt at give læseren indblik i den 

kontekst, hvori samtalen er foregået. Ej heller er det ved sådanne udskrifter muligt at give 

indtryk af pauser, betoning, stemning og så videre. 
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Borgerne. 

For at bevare en grad af anonymitet er stednavne, borgerens navn, samt navn og lokalitet på 

botilbuddet udeladt. 

 

De syv borgere, der er interviewet, omfatter seks mænd og en kvinde i alderen 25 til 40 år. 

Alle er på tidspunktet for interviewet ude af deres misbrug, dog har en enkelt stadig 

tilbagefald, hvor vedkommende drikker massivt to-tre dage med syv-otte ugers mellemrum. 

 

Enkelte har et mindre forbrug af alkohol i forbindelse med fester, Dette forbrug anses ikke i 

denne sammenhæng som værende af en karakter, så det på nogen måde kan karakteriseres 

som misbrug. 

 

De interviewede har på tidspunktet for interviewet været ude af misbruget i mindst seks 

måneder. Dette forhold har ikke været en forudsætning for deltagelse, men en konstatering 

der kan foretages på baggrund af interviewende. 

 

For alle gælder, at der har været et misbrug, som har forhindret den enkelte i at leve det liv, 

vedkommende ønskede eller havde mulighed for. 

 

Graden af misbrug varierer. En enkelt har haft et årelangt dagligt injiceret heroinmisbrug. En 

anden har drukket 25-30 øl dagligt, andre har været blandingsmisbrugere. hvor alt 

tilgængeligt har været forbrugt, dog med den undtagelse. 

 

Flertallet af borgerne har på tidspunktet for interviewet været indskrevet i døgndækkede 

tilbud. De respektive tilbuds normering er ikke oplyst, dog har alle borgerne i de døgndækkede 

tilbud haft mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder døgnet rundt. En enkelt 

borger har boet i mindre dækket tilbud, hvilket betyder, at der har været begrænset mulighed 

for at komme i kontakt med personale i mellem kl. 21.00-07.00. 

 

Alle borgerne i undersøgelsen er udviklingshæmmede i varierende grad.  

For alles vedkommende gælder, at de på et tidspunkt har boet i egen bolig, og for nogles 

vedkommende levet i ægteskab eller fast forhold. 

 

Tre af de syv interviewede har børn fra tidligere forhold. I disse tilfælde gælder, at børnene 

ikke bor eller har boet hos vedkommende efter forholdets ophør. 

 

Forholdene omkring disse børn er ukendte, dog fremgår det af de respektive interviews, at der 

fortsat er kontakt mellem borgeren og børnene. I flere interviews henvises der specifikt til 

børnene og forholdet / samværet med disse, som en af flere begrundelser for at ophøre med 

aktivt misbrug. 

 

For alle borgere gælder, at de vurderes til at indgå i den gruppe, der med et lidt uheldigt 

udtryk benævnes som ”problemskabende adfærd” Denne vurdering er truffet på baggrund af 

forfatterens viden om området. 

Formålet med at formulere denne vurdering er at synliggøre, at ingen tilsyneladende er for 

vanskelige eller for problematiske til at kunne hjælpes med de rette pædagogiske metoder 
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Interview 1 

 

Interview med 35 årig kvindelig borger. Indskrevet på døgndækket tilbud. 

Interviewet blev foretaget i efteråret 2011, borgeren er på nuværende tidspunkt, januar 2012 

stadig clean. 

 

I interviewet nævnes tilbuddets, samt borgerens og andre navne flere gange, disse navne er 

udeladt. 

 

Interview. 

 

Du har fortalt mig, at du har været clean i et ½ år.  Vil du prøve at fortælle om det? 

 

Institutionen betalte en privat psykiater, Fordi de andre misbrugscentre ikke kunne hjælpe 

mig. 

På grund af, at jeg har den diagnose, jeg har, og på grund af, at. jeg var en 

blandingsmisbruger, men så endte det med, at de ville betale sådan en privat. Jeg var langt 

ude med sprut og øl og hash og heroin og piller og alt muligt.  

Så gav institutionen mig en chance igen. De sagde, at jeg havde to valg. Enten kunne jeg bo 

her på  stedet, eller ikke bo her og så tog jeg mig sammen. 

Der var 3-4 grunde til, at jeg tog mig sammen, fordi jeg gerne ville blive boende, fordi det er 

det bedste sted jeg har boet. 

Og så vil jeg være der for mit barn. 

Og så på grund af min dom. 

Og for at være der for min familie også, det var faktisk derfor 

 

Var det, fordi du både brugte heroin og alkohol, du ikke kunne blive behandlet hos 

misbrugsbehandlingen? 

 

På det tidspunkt brugte jeg ikke heroin. Jeg tog kodimagnyl. Jeg blev skuffet og ked af det, jeg 

fik et nederlag, og så var det som om, jeg igen ikke blev hørt. Og så kunne jeg lige så godt 

begynde at tage heroin. Det var lige meget det hele. 

Da jeg flyttede ind, var jeg clean længe. Men så begyndte jeg på øl og kodimagnyl. Og nu vil 

jeg ikke engang drikke en øl, for så kan jeg ikke sige, jeg er clean længere.  

Jeg løj og var utilregnelig. Jeg fik dårlig samvittighed, for normalt er jeg et ærligt menneske. 

Hvis man er misbruger, så stjæler man, og jeg har aldrig stjålet noget her. Måske en pose 

kaffe en gang imellem. 

 

Så bestemte du dig til, at det skulle være slut? 

 

Ja. 

 

Tror du, at du bliver smidt ud, hvis ikke du stopper? 

 

Ja. Det er en alkoholfri afdeling. 

 

Er det vigtigt, at den er alkoholfri? 

 

Ja, i dag skal jeg ikke være sammen med aktive misbrugere, jeg bruger så meget krudt på at 

tænke på det, og jeg er ikke så stærk. 
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Hvad gør du, når du er lige ved at falde i ? 

 

Så snakker jeg meget med personalet. Siger hvordan jeg har det, så får vi en snak om, 

hvordan jeg har det, og om der er noget, jeg er ked af. Jeg ved godt, når der er noget, jeg er 

ked af. Jeg har næsten levet sådan hele mit liv 

 

Hvornår begyndte du ? 

Jeg drak øl første gang, da jeg var 8-9 år. Og begyndte at ryge Hash som 16-17 år. 

 

Var det godt at ryge hash.? 

 

Ja, man slapper af, så har man ikke så mange spekulationer. Men nogen gange får jeg black-

out 

 

Hvad snakkede du med psykiateren om ?. 

 

Først spurgte han om, jeg ville stoppe med det hele eller bare noget af det. Men jeg ville 

stoppe med det hele, jeg ville virkelig gerne blive her. Så stoppede jeg, det var virkelig hårdt, 

så jeg fik nogen abstinens piller. Men jeg klarede det flot. 

Og jeg afleverede min telefon, for ellers kan jeg få nogen til at komme med noget. Jeg stolede 

ikke på mig selv. 

 

Er det blevet bedre at besøge din søn? 

 

Ja, jeg har aldrig været så stabil, siden jeg kom på her. Og de tog min udgang.  

 

Hjalp det eller var det træls,? 

 

Begge dele. 

Personalet respektere mig som den jeg er, og jeg stoler på dem, og jeg har tillid til dem. Jeg 

er meget tryg her. De er gode til at passe på mig. Jeg snakker godt med dem.  

 

Du snakkede med psykiateren, fordi personalet sagde, du skulle. Ville du have snakket med 

ham, hvis ikke de havde sagt det ? 

 

Det ved jeg ikke. Jeg blev sat om i medicin, fik en ADD diagnose. Han tog noget medicin fra 

mig og startede på noget nyt. Det er godt, jeg har det bedre. Personalet snakker med mig. Jeg 

har forandret mig meget. 

 

Hvordan? 

 

Jeg er blevet bedre til at snakke med personalet. Jeg blevet bedre til at komme til personen 

selv. Nogen gange kan jeg godt være meget indelukket, men nu har vi lært hinanden at 

kende. 

 

 

Hvordan skal et godt sted være.? 

 

Et sted, hvor man har en slags dagligdag. Det er vigtigt med struktur. Struktur er at stå op på 

et bestemt klokkeslæt, drikker kaffe, gå i bad, gå på dagbeskæftigelsen. En gang om ugen gør 

jeg rent. Jeg tager et rum af gangen. Og aftaler med personalet, at vi skal gå eller cykle en 

tur. 
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Et sted, hvor man kommer ud og oplever noget en gang imellem. En slags arbejde med noget, 

der interesserer en. Det er meget meget vigtigt, det med struktur. Det er meget vigtigt, at 

man kan stole på folk og bliver respekteret for den, man er. Et sted, hvor man bliver 

respekteret og kommer til samtaler en gang om ugen. Jeg kommer til samtale med 

afdelingslederen. Det var samtaler om mange ting, der gik mig på.  

 

Jeg har aftalt med personalet, at lejligheden, det er et frirum, så det vi taler om, det er 

udenfor. Hvis jeg vil snakke, spørger jeg personalet. Så går vi et andet sted hen.. Lejligheden 

er et sted, man snakker om rare ting.  

 

I snakker ikke i lejligheden? 

 

Nej, lejligheden er et frirum, hvor jeg hygger mig. Det er aftalt, at de andre ikke kommer i 

lejligheden. De kommer kun ind med personalet. Men det er ikke ret tit. 

 

Så der er du tryg inde? 

 

Ja, for der kan der blive mange misforståelser, og det er ikke altid, jeg kan sige fra. 

Ja, så laver jeg en urin-prøve sammen med personalet en gang om ugen. Den tager alt. 

 

Er det godt med en urin prøve? 

 

Det er meget meget vigtigt for mig. Og så har jeg en gulerod.  

 

Hvad er en gulerod? 

 

Jeg har også en aftale med kontaktpædagogen og afdelingslederen, en gang om ugen. Der kan 

jeg komme med to ønsker, som jeg kunne tænke mig. 

 

Hvad kunne det være for nogen ønsker? 

 

Komme ud at købe tøj, komme til damefrisør, købe en computer Det er vigtigt, at man 

forkæler sig selv. Jeg har købt en computer. Og købt mange ting, da jeg havde været clean i 

en måned 

Det er ikke kun den dag, det er meget vigtigt, at man forkæler sig selv, køber noget nyt tøj, 

kommer til damefrisør, køber blomster. Gør noget ud af sig selv. Så får man også tillid, 

selvtillid og selvværd. Og når man får at vide, man er god nok og er pæn, får man selvtillid. 

Jeg har ikke noget selvtillid eller selvværd. Jo, lidt har jeg, og så stoler jeg ikke på mig selv, og 

så føler jeg ikke, jeg er noget værd. 

 

Hvis der nu var noget på urinprøven, hvad så? 

 

Det ved jeg ikke, det er der ikke. 

 

Så i har ikke en aftale om, at de skal være rene? 

 

Nej, Det er for min egen skyld, og for at jeg kan stole mere på mig selv, og for at personalet 

har tillid til mig igen. Jeg har fundet mig selv, jeg vil lige sige en ting mere. Ham, jeg kom 

sammen med, han er også en misbruger, så tit når vi var på køretur, drak vi øl. Han drikker øl 

og ryger hash. Så når jeg var hjemme hos ham på weekend, så drak vi øl og røg hash og gik 

på værtshus. Nu er det en stor lettelse for mig, at jeg ikke har ham mere, og jeg savner ham 

ikke. Jo, indimellem savner jeg ham, men det er ikke så slemt. Jeg har bedst af at være mig 

selv og jeg har fundet mig selv, og jeg bliver nemt jaloux og misundelig, så føler jeg, folk er 

ligeglade med mig, og så føler jeg, at jeg ikke er god nok, og det er også på grund af alt det, 

jeg har været igennem. Med det ene og med det andet 
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Hvad skal der til for at lave et rigtig godt sted til en som dig? 

 

Det skal være et helt clean sted og det er vigtigt, at man har nogle aktiviteter og lidt kreativt 

noget, man har lyst til. For ellers falder man hurtigt i. Man skal stå op om morgnen, spise 

morgenmad og alt det der, og så skal man ingen udgang have - kun med personalet. 

 

Så det er personalet, der bestemmer? 

 

Ja, man kan lave aftaler 

 

Skal de så tage ansvaret for dig? 

 

Ja, men jeg skal selvfølgelig også tage ansvaret for mig selv. Selvom jeg har været clean over 

et halvt år, så stoler jeg ikke på mig selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 2. 

 

25 årig mandlig borger, indskrevet på døgndækket tilbud. 

 

Interviewet tager i alt 2 timer, det former sig som en lang samtale, afbrudt af en enkelt pause. 

Borgeren er meget talende og forklarende i hele forløbet.  

Ved interviewet sidder en medarbejder ved siden af borgeren. Det er efter ønske fra borgeren, 

idet medarbejderen beskrives som en liv-line, hvis der skulle være noget, borgeren ikke 

forstår. 

 

Før interviewet går i gang, forklares, at det, borgeren fortæller, skal bruges til at hjælpe andre 

i en tilsvarende situation. Hertil svarer borgeren, ”at det jo kræver, at personen selv er villig til 

at søge hjælpen og modtage hjælpen”. 

 

Opsummering af den første times Interview. 
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Begynder at ryge hash i 8 klasse, misbruget accelererer i gennem de følgende 3-4-5 år. Til slut 

omfatter det alt undtaget injektion. 

Ryger hash, tager piller, råhypnol, ryge-heroin, svampe. 

 

Giver en udførlig forklaring på de forskellige stoffer og deres virkning, samt måder at indtage 

på. 

Desuden en meget malende beskrivelse af, hvordan han bliver tiltagende voldelig og 

utilregnelig. Fortæller, hvordan han møder påvirket i skolen. Forholdet til familien, mor og 

søskende går i stykker, fordi de bliver bange for ham. Fortæller, at han efter en periode 

begynder selv at sælge, for at finansiere forbruget. Han starter på produktionsskole efter 10 

klasse, misbruget fortsætter i selskab med en gruppe andre unge. Borgeren fortæller, hvordan 

han oplevede, at han styrede verden.  

Mister læreplads efter at have truet en kollega. 

 

Beskriver, hvordan han har været ved at slå søsteren, idet hun havde taget et glas af hans 

sodavand. Han er i samtalen meget usikker på, om han selv, i en rus, havde givet hende lov.  

Han fortæller, hvordan han bliver bange for sig selv. På dette tidspunkt kontakter han egen 

læge, hvorefter han indlægges frivilligt på psykiatrisk afdeling i efteråret 2008. Han er indlagt 

1-2 måneder, husker ikke selv præcist hvor lang perioden er. På psykiatrisk afdeling sættes 

han i behandling med Ritalin. Efterfølgende diagnosticeres han som ADHD, medicineres for 

dette. Indskrives på distriktspsykiatri til opfølgende samtaler. Begynder vinteren 2008-2009 på 

lokalt kompetence center. Efter to dage opsøger han egen læge, her sygemeldes han. Går 

hjemme nogle måneder?, uden at lave noget. Beskriver sig selv som ubehagelig i denne 

periode, kan ikke holde ud ikke at lave noget. Han kontaktes af sagsbehandler foråret 2009. 

herefter indskrives han på nuværende bo-tilbud.. 

 

 

Interview. 

 

Udskriften starter med borgerens fortælling om indskrivning på stedet.  

Ved mødet før indskrivningen på botilbuddet fortæller borgeren, at han fik forklaret, hvordan 

reglerne er på stedet. 

 

Hvad er det for nogle regler? 

Jeg fik at vide, da jeg flyttede herned, at vold, stoffer og kriminalitet ikke blev tolereret og ville 

blive meldt. Og der ville blive holdt beboermøde hver onsdag, hvor det blev diskuteret, hvad 

der skulle ske, madplan og sådan noget.  

Det gik fint den første uge, men så begynder personalet at blande sig. Jeg havde jo fået at 

vide af min sagsbehandler, at det her var min lejlighed, og at der ikke var nogen, der skulle 

blande sig. Så det var min lejlighed og mine regler. Jeg blev meget, meget træls og vred og 

kommer op at slås med en medbeboer. 

 

Hvad, hvis du havde fået at vide fra starten af, at personalet ville blande sig? 

 

Så havde det været noget andet, men jeg blev jo lovet guld og grønne skove. 

 

Beskriver, hvordan botilbuddet er en helt andet verden, end den han kender. Beskriver, 

hvordan han er vant til, at volden bestemmer. Og pludselig bliver han flyttet fra sin verden til 

en næsten ”normalverden” hvor vold ikke er legalt. Til sidst var det så galt, at 

kontaktpædagogen havde sagt til ham, at enten ændrede han sig eller også røg han ud. 

 

Tog du stadig stoffer på det her tidspunkt? 

 

Jeg tog en beslutning om, at dengang jeg var indlagt, ville jeg stoppe med stoffer, og det har 

jeg gjort. 
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I starten forsøgte jeg at få magten på stedet.  

 

Beskriver, hvordan han er vred, og hvordan han har erstattet frygt med vrede, beskriver 

hvordan han ikke kan komme af med sin vrede ved at tale om det, men er nødt til at arbejde 

det ud. 

 

Hvad ville du have ud af misbruget? 

 

Jeg ville have grineren. I stedet blev jeg sløj og sløv, faldt i søvn. 

 

 

Du fik at vide ved indskrivningen, at der ikke måtte være vold, kriminalitet, eller stoffer. 

Hvordan havde du det med det? 

 

Det var jeg jo forberedt på. Jeg ville jo vende mit liv.  

 

Så det var ok, at personalet sagde, at hvis du gør det her, så bliver du meldt til politiet? 

 

Ja, jeg var ikke glad for tanken om, at jeg skulle meldes med de ting, jeg har lavet, men de er 

her for at hjælpe mig, og kommunen har givet mig en lejlighed her. Så det accepterede jeg. 

Men min tillid og respekt fik de altså ikke. For hvorfor skulle jeg have tillid til dem. I starten 

mente jeg, at de alle sammen var en flok kvaksalvere, det tog lang tid, før det ændrede sig.  

Jeg gik herhjemme og kedede mig, ville gerne ud på dagbeskæftigelsen for at lave noget. Det 

kom jeg så, der var jeg i to dage, men jeg var for god til at være der. 

Kommunen forsøgte at finde noget til mig, jeg blev mere og mere utålmodig, og rastløs. Min 

døgnrytme begyndte at ændre sig. 

 

Du begyndte at falde tilbage i nogle gamle rytmer? 

 

Ja, og jeg begyndte at drikke en masse alkohol sammen med nogle kammerater. Jeg drak en 

masse alkohol og blev mere og mere utilregnelig, men jeg tog ingen stoffer, det følte jeg ville 

være at stikke dem i ryggen, der havde hjulpet mig.  

 

Borgeren tilknyttes nu et privat kompetencecenter. Han er umiddelbart afvisende. 

 

”De kunne simpelthen ikke finde noget. Alt det, der var dernede, var en standard langt under 

mig. Det svarede til at smide mig ind til en flok psykisk og fysisk handicappede mennesker, og 

jeg har svært ved at tackle folk med psykisk hæmmet adfærd, så de er yngre, end det de 

kropsmæssigt er, og det er ligegyldigt, hvor gammel du er, og hvilket køn du er. Du står til 

ansvar for dine handlinger, uanset hvad du siger eller gør, og så er der ingen sygdom, ingen 

barndom, ingen kriminalitet, ingen livsstil, der undskylder, hvad du gør. Du står til ansvar. Det 

lærte jeg i det mindste i den lille sorte verden, jeg var i, og så er jeg ligeglad, for selvom det 

er sygdom, der hæmmer dem så meget, jeg tager dem ansvarlig, som om de var voksne, og 

det har jeg stadig svært ved den dag i dag”. 

 

Så selv om man var 25 og havde en hjerne, som en på 3 år, så skulle man opfører sig som en 

på 25 år? 

 

Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg ved godt, hvordan han har det psykisk, men når han gør et 

nummer overfor mig, som en 3 årig ville have gjort, i en 25 årig mandens krop, så får jeg ham 

til at tage ansvar, som en 25 årig mand. Ikke for den der 3 årige han er inde i hovedet, men 

som det han er udenpå, og det pisser mig af. Jeg kan ikke forstå det, det er så ulogisk. 

 

Beskriver, hvordan han ofte er kommet op at slås og har været heldig ikke at komme ind og 

sidde, idet nogen har stoppet ham, inden det er gået rigtig galt. Beskriver, hvordan han 
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introduceres til kompetencecentret og vælger at begynde der. Fortæller, hvordan han 

begynder at kede sig på kompetence centret. Det viser sig, at kompetence centerets chef har 

en nabo, der er teknisk chef på en privat virksomhed. Denne virksomhed indvilger i at give 

borgeren samt to andre en 14 dages praktikplads. Virksomheden havde ifølge borgeren 

forberedt sig ved at give medarbejderne et kort kursus i hvilke handicap, praktikanterne 

havde, og hvad det betød. 

 

De mennesker. Det var ikke kun, at de kunne forstå vores handicap, men de havde så brede 

skuldre, at de kunne tage imod os som mennesker, det var interessant at møde nogle 

mennesker, der kunne tage imod os, som de gjorde. 

Arbejdet var ikke det sjoveste, men det at møde nogle mennesker, der kunne gå hen, og de 

vidste, at jeg var den mest aggressive, og de kunne gå hen og tage pis på mig, som om jeg 

intet fejlede.  

De betragtede min sygdom som en del af mig, og som om der ikke var noget i vejen med det.  

Jeg var lige så normal som alle andre, og det var en helt ny oplevelse, for jeg har aldrig været 

på en praktikplads, hvor det har været sådan.  

De behandlede mig som en af dem, som en ligestillet. Det var nyt og rart. Når der var noget, 

der ikke var godt nok, kom de op til mig og sagde, ved du hvad, det her er ikke godt nok. Og 

det var nyt for mig, at nogen turde sige det til mig, det var rart. Men dem, der er dernede, 

tager imod mig som en af deres egne. Hvis der er noget, jeg ikke kan finde ud af, må jeg gå 

udenfor, råbe og skrige og kaste med et eller andet, når jeg så er færdig, kan jeg komme ind 

igen og fortsætte med mit arbejde, og de dømmer mig ikke. Det var da underligt, hvorfor 

kunne jeg få så stor en line taget i betragtning af, at jeg var i praktik? Hvorfor give mig så 

meget line, når de bare kunne sige, jeg skulle forsvinde? 

 

 

Efterfølgende etableres praktikforløb på virksomheden 2 dage om ugen. Beskriver, hvordan 

han fik nye opgaver og variationer i opgaverne. Praktikforløbet udvides til at omfatte 3 dage 

om ugen. 

 

Da min praktik udvides begynder min ”atmosfære” at ændre sig, jeg begyndte lige pludselig at 

være rar at være sammen med. Mit forhold til de andre beboere og personale ændrede sig. 

Jeg får at vide, at jeg er blevet en anden person, og jeg forstår det ikke, for jeg har ikke gjort 

noget for at ændre mig. Og jeg har stadig væk i teorien ikke gjort noget for at ændre mig, 

men jeg har ændret mig. Jeg er glad for at komme derned. Jeg har lyst til at tage på arbejdet. 

De er villige til at ansætte mig, som den jeg er, og for det jeg kan udrette. Når jeg kom hjem, 

følte jeg, at personalet havde ændret sig, jeg følte de begyndte at vise interesse, indtil jeg fik 

at vide, at det var mig, der havde ændret sig. 

 

Beskriver, hvordan han gerne vil have en uddannelse og lære at gå på arbejde igen, efter han 

har været ude af arbejdsmarkedet så længe. 

 

Du sagde på et tidspunkt, at før du kom i praktik, var du begyndt at drikke bajere igen samme 

med kammeraterne, hvad er der blevet af det? 

 

Det er væk. 

 

Det er helt væk? 

 

Ja, jeg kunne se, at mange af de kammerater jeg havde, hellere ville have mig til at drikke, 

fordi så var jeg en anden, og så kunne de bruge mig til noget andet. Jeg slog hånden af dem 

alle, jeg gad dem ikke. Så der er meget, meget få af de gamle kammerater jeg snakker med, 

for de vil kun druk, narko og vold. 

Det eneste jeg har koncentreret mig om det seneste års tid er arbejdet, så jeg har slet ikke 

opdaget, at jeg har ændret mig og gjort alt det min kontaktpædagog har arbejdet med. 
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Et ½ år efter du flytter ind, siger din kontaktpædagog til dig, at nu skulle der til at ske noget, 

for ellers skulle du finde et andet sted at bo. 

Hvorfor flyttede du ikke? 

 

Jeg havde ikke råd.  

 

Var den eneste grund til, at du ikke flyttede herfra. At du ikke havde råd? 

 

Ja, det korte af det lange, og desuden kunne jeg ikke klare min familie, jo min far. Jeg havde 

ikke råd til at bo nogen steder, og hvis jeg kom hjem, ville det bare gå galt. 

 

Men du kunne vel godt flytte ud til en kammerat på en sofa? 

 

Det kunne jeg sagtens, men som sagt hvis jeg begyndte at tage stoffer, det er at stikke min 

familie og psykiaterne og lægerne og personalet i ryggen. 

 

Hvorfor ville du ikke stikke personalet i ryggen? 

 

En ting er at have et job for at hjælpe folk og gøre det, fordi det er ens job, for så får du lige 

præcis, den hjælp som jobbet kræver, men så satme heller ikke mere. Men hernede da kan 

man godt mærke på personalet, det ikke kun er jobbets skyld, at de hjælper en. De gider 

virkelig at hjælpe en, og sådan en som mig, som virkelig har svinet dem til og truet dem på 

livet, og jeg ved ikke hvad, og de stadigvæk sidder her og gerne vil snakke med mig, og 

stadigvæk gerne vil tage et slag kort eller se en film og drikke en kop kaffe sammen med mig. 

 

Så du havde tillid til personalet eller hvad? 

 

Ja, der skal fandme da være en form for tillid. De har vist for mig, at det ikke kun er arbejdet, 

de er her for, de har virkelig et inderlig ønske om at hjælpe andre, der har det sværere end 

dem, sådan ser jeg det efterhånden. 

Og de har hver deres måde at gøre det på, og jeg ved, at jeg kan bruge min kontaktpædagog 

til noget mere. De mandlige pædagoger bruger jeg til fyresnak, men vi har også mange 

seriøse snakker om hvordan og hvorledes med følelser.  

 

Og det viser jo også, hvordan personalet gider, og så skal de jo også have noget tilbage, til 

gengæld for det de gider, og det de ofrer af sig selv. For en femte del af det, de gør hernede, 

det er det, jobbet kræver af dem, de giver trods alt 5 gange mere, end det arbejdet egentlig 

beder om. 

 

Så du skylder dem noget? 

 

Nej jeg skylder dem ikke noget. Men jeg føler at de også har fortjent noget igen, hvem i sin 

vildeste fantasi ved, at når der kommer en fysisk konflikt, og de har retten til at blande sig, 

men kommer der en konflikt, er det deres egen risiko. De har faktisk ikke den pligt til at 

blande sig, når det er oppe på det niveau, men de blander sig alligevel, de stiller sig ind i 

krydsilden og forhindre, at vi laver den største fejl, vi kan begå ved at slå en af beboerne eller 

personalet og ødelægge alt det, vi har arbejdet med og forhindrer, at vi ryger i spjældet. 

 

Så de passer også på dig? 

 

Ja ja, det er det, jeg siger. De giver sig 5 gange mere end det, de egentlig bør gøre, og det 

giver respekt i mine øjne. Hvis jeg sad i pædagogens situation, for han har også stoppet mig, 

så havde jeg da ikke gjort som ham og risikeret, at jeg får en på skrinet. Der var en kvindelig 
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pædagog, der stillede sig imellem, da jeg ville banke en af de andre. Hun forhindrede mig i at 

få fat på ham, og hun er endda mor. 

 

 

Du har tidligere brugt udtrykket tryghed? 

 

Ja. Det er en meget vigtig ting for mig. 

 

Var det noget af det, du oplevede, da du kom her? 

 

Nej, for at være ærlig. Men som sagt jeg er næsten 110 % sikker på, at det havde jeg, men 

jeg kunne ikke se det dengang, min synsvinkel var med skyklapper på. Jeg kan godt se den 

nu, jeg ved nu, at var jeg kommet til skade dengang, så havde de været der.  

 

Men sådan tænkte du ikke dengang med jeres snak om, at du skulle flytte eller ej? 

 

Nej, i den tid var det mig mod alle andre. Jeg var den eneste, der havde ret. 

 

Du har fortalt, at det også har været vigtigt, at tingene er blevet sagt lige ud? 

 

Ja i min verden, eller sådan som jeg har det, er det, at få fortalt tingene sådan, som de 

virkelig er. At folk kalder en spade for en spade. Og det er sket mange gange, hvor personalet 

har prøvet på at pakke tingene pænt ind, og så har jeg misforstået det og gjort det til en stor 

ting, og det var jo bare en bagatel. 

 

Dengang du flyttede ind her, da fik du at vide, at det var din lejlighed.? 

 

Ja, og mine regler. 

 

Havde det været bedre for dig, hvis du med det samme havde fået at vide, hvordan tingene 

skulle være, og at der var nogle pædagoger, der ville noget med dig? 

 

Dengang jeg flyttede ind, fik jeg at vide af min sagsbehandler, at når jeg flyttede ind her, så 

var det min lejlighed, og at der var nogle pædagoger til at hjælpe mig, når jeg havde brug for 

det. Jeg troede, de skulle være mine tjenere. Jeg havde ikke fattet, at de var her for at hjælpe 

mig. 

 

Så de skulle gøre noget for dig, men du skulle ikke gøre noget for dem? 

 

Ja i teorien. Jeg var under opfattelse af, at jeg bare kunne ringe med en klokke. 

 

Du fortalte, at ude på dit arbejde bliver du behandlet som et fuldstændigt normalt og 

ordentligt menneske? 

 

Ja. Det, de siger, er, at hvis jeg får en diagnose, der hedder ADHD, så er det noget, du har 

med i tasken. Sygdomme, det er noget, du har, hvorfor reklamere med det. Det kan være, 

den har en indflydelse på, hvad du gør, men du er stadig, den du er. Ligesom hvis du har 

hovedpine, så tager du en pille for det, og så er den ikke længere 

 

Så accepten ? 

 

Ja, det er meget vigtigt, men det kræver, at personerne, sådan en som mig, lære at se det, 

det kunne jeg ikke i begyndelsen, det kan jeg nu. Og jeg sidder her i dag takket være dem. 
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Havde det ikke været for personalet, havde jeg lagt i en kiste, fordi jeg havde taget for meget, 

eller fordi jeg var blevet slået ihjel eller havde rusket tremmer eller været med i en 

rockerbande. Jeg havde ikke fået løst noget som helst. 

 

Hvad er det, personalet herude har gjort? 

 

Det eneste, jeg kan sige, er, at de har været dem selv, selv om det eneste man ser, er, at vi 

sidder og snakker, men de gør meget bag gardinerne. 

 

Så hvad skal jeg sige til en personalegruppe, hvis der flytter en ind som dig?? 

 

Sådan som jeg har det bedst, er, at ærlighed kommer man længst med. Men det er umuligt på 

forhånd at vide, at sådan og sådan. Det skema vil vi arbejde med. Den holder ikke i længden, 

det de gjorde, før de sådan for alvor, overhovedet begyndte at tænke på, hvad for nogen ting 

der skulle arbejdes med. Det var, at de satte sig ned og snakkede med mig. Og jeg fortalte, 

hvad jeg har det bedst med. Men de brugte minimum 3-4 måneder på at lære mig at kende, 

og jeg kunne lære dem at kende, så jeg havde en forståelse for at vide, hvad personalet siger, 

når han siger sådan og sådan. Det har de også nede på kompetencecentret. Det kalder de en 

tillidsperiode, hvor man opbygger en form for tillid til hinanden. Og det føler jeg er en 

uundværlig del af enhver institution, for alle mennesker er forskellige, der er ikke et skema til 

hver mand, eller kvindes problemer. 

 

Medarbejderen supplerer ”jeg oplever, at kommer der en ny personale ind, så skal vi i gang 

med en ny tillidsperiode.” 

 

Borgeren beskriver her en misforståelse, der er sket imellem ham og en ny personale, og 

hvordan det havde påvirket forholdet efterfølgende, hvilket havde taget en måned at komme 

over. 

 

Så det med at lære hinanden at kende og kende hinandens særheder, er vigtigt? 

 

Ja 

 

Og det, at personalet kender aftalerne, er vigtigt? 

 

Ja det handler også om noget, der hedder respekt. Og om man har en aftale. Og så er det 

meget vigtigt, at personalet er villige til at gå på kompromis. 

 

Så det, at man kan forhandle, er vigtigt? 

 

Ja. 

 

Så en aftale om, at du må ryge 20 cigaretter om dagen, den holder ikke? 

 

I hvert fald ikke ved mig. Jeg kan ikke klare at blive kommanderet med. 

Kommer en og siger ”smid skraldespanden ud nu”, så kan du tro, de får tiltale, så det basker. 

Men kommer de og siger, vil du være sød at tage skraldespanden med ud. Jo, jo så er der ikke 

noget problem. 

”Vi laver kompromiser hele tiden, vi finder løsninger. Hvis der er en, der ikke kan overholde en 

af de aftaler, vi laver. Jeg bliver meget negativ, hvis en aftale bliver brudt, hvis personalet og 

mig laver en aftale i morgen kl. 3, fordi vi skal noget, og det viser sig, han ikke kan komme 

alligevel, og han så lige ringer og siger, at han ikke kan komme, og hvis det er noget 

personligt, behøver han ikke gå i detaljer. Så er det fint nok, han var flink nok at ringe, og 

selvfølgelig er han da ked af det, men der var ikke lige noget at gøre ved det. Bare et opkald 

eller en sms, så er det i orden.”  
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Så bare du ved det på forhånd? 

 

Ja. Bare det, at medarbejderen sidder ved siden af nu og er klar til at hjælpe, hvis der er 

noget. 

 

Medarbejderen: vi kalder det at gå ved siden af. 

 

Så du har medarbejderen at falde tilbage på, hvis jeg nu spørger dig om noget, du ikke helt 

forstår. Så har du medarbejderen, er det sådan? 

 

Ja, så kan jeg altid henvende mig til ham. Jeg spurgte, før du kom, om han ville sidde ved 

siden af, og det ville han. Jeg ved, at de ikke er længere væk end et telefon opkald. Jeg ved, 

der altid er 1-2 mennesker derover (nabohuset), som jeg altid kan falde tilbage på. Jeg ved, 

jeg altid kan regne med dem, det giver virkelig en tryghed. 

Jeg ved, at alle dem, der er her, de er her ikke kun for pengene skyld de er her, fordi de vil 

hjælpe.  

 

Det er ikke ligegyldigt hvordan og hvorledes, uanset hvor uddannede de er, de kan ikke løse 

mine problemer, det skal jeg selv. Det er vigtigt, at man indser, at man selv skal løse sine 

problemer. Det første år slåssede jeg for at lære det.  

 

Lad os nu sige, at pædagogen dummer sig og kommer og siger undskyld, hvad så? 

 

Det samme gør jeg, det er sket mange gange, f. eks hvis vi nu tager en diskussion om noget. 

Jo tidligere på dagen vi tager en diskussion, jo bedre for mig. Jo senere på døgnet, jo mere 

risikabelt er det faktisk, at vi kan komme i skænderi.  

 

Bliver du træt? 

 

Nej, det er medicinen, den påvirker mig ikke så meget om aftnen, fordi den begynder at tage 

af. Når f.eks mig og pædagogerne kommer op og skændes, så har jeg lært at gå, men jeg 

sviner ham til, imens jeg går. Jeg har engang smadret min postkasse. Så går jeg herover, og 

så ved han godt, at han ikke skal ringe eller sende smsér eller banke på. Jeg skal bare være 

alene, så sidder jeg og grubler over situationen. Og er det min fejl, er jeg den første til at vade 

over og stikke ham en undskyldning. Og tage ansvaret for mine handlinger, jeg forventer ikke, 

han accepterer min undskyldning, for jeg har opført mig som et svin. Men han vælger at tilgive 

mig, fordi han accepterer mig. Og det samme gør jeg, og når vi er kommet over det, og det 

hele er kølet ned, og vi er blevet gode venner, er det fortid. Jeg har stor respekt for, at 

personalet kan indrømme, at de laver fejl. Men det kræver også, at jeg kan være den store og 

gå over og sige, når jeg har lavet fejl. 

 

Så det, at man får noget tid til sig selv til at rase ud ? 

 

Ja, ja det er vigtigt, men det er også vigtigt, at man gør det på en måde, så man ikke kommer 

til skade. 

 

Er det vigtigt, at der ikke findes stoffer og alkohol på afdelingen.? 

 

Alkohol må der være lige så tosset, der vil, Stoffer siger mig ikke noget mere. 

 

Er det ritalinen, der har gjort det? 

 

Det er en meget, meget vigtig del af min hverdag, men det er ikke derfor.  
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Jeg er en meget, meget stolt person, og jeg går meget ind for gensidig respekt og tillid til 

hinanden. Jeg kan blive noget så gal og noget så skuffet, hvis personalet bryder tilliden overfor 

mig på et eller andet plan, det er sket nogen gange, men det kan altid bygges op igen. 

Jeg kunne aldrig drømme om at gå ud og tage stoffer igen, det vil nok være det største 

tillidsbrud. Det at gå ud og tage stofferne igen. Alt, hvad vi har brugt tid på hernede, det er at 

hjælpe mig og få mig væk fra det gamle liv, så ville det være spild af tid, så det kunne jeg ikke 

nænne at gøre overfor dem og overfor min familie. 

 

 

 

 

 

 

Interview 3. 

 

Interview af en 25-årig mandlig borger indskrevet på døgntilbud. 

Jeg fortæller kort, hvad interviewet skal bruges til, og at det, han kan bidrage med, kan 

hjælpe andre. 

 

Prøv at fortæl mig noget om, hvad det er du har brugt og misbrugt, eller hvad det er for et 

ord, du bruger om det? 

 

Jeg har både taget keta og hestemarvsbedøvelse, LSD og en masse piller 

 

Hvad med hash? 

 

Det har jeg ikke røget helt vildt meget af. 

 

Så det har været piller meget af det, var det fordi, det var det, der var til at få? 

 

Det var sjovest, når det var i kroppen. 

 

Det var det, der virkede bedst for dig ? 

 

Ja. 

 

Hvad med alkohol ? 

 

Det har jeg ikke haft noget misbrug af. 

 

Hvad forstår du ved et misbrug? 

 

At det bliver taget hverdag. 

 

Så du har taget piller hver dag? 

 

Ja, det startede mest i weekenderne, og så blev det værre og værre. 

 

Så det startede, når I skulle til fest? 

 

Ja. Så blev det mere og mere 

 

Hvornår er det her ca.? 

 

Jeg har været clean i 7 år. Efter jeg flyttede herop, så stoppede jeg.  
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Stoppede du med det samme, efter du flyttede herop? 1  

 

Ja. 

 

Hvordan kan det være? 

 

Jeg kendte ikke byen rigtigt og vidste ikke, hvor jeg skulle få det fra. Så kunne jeg jo lige så 

godt holde. 

 

Fik du ikke abstinenser? 

 

Jo men så røg jeg bare nogle flere cigaretter 

 

Dem, du holdt fest med den gang med piller og alt det, hvad blev der af dem? 

 

Dem har jeg ikke set siden  

 

Så fra det øjeblik du flyttede ind her, mistede du kontakten med alle de venner? 

 

Ja, jeg har lige kontakt med en enkelt, men det kan også være det samme. 

 

Kom du ikke til at savne dem? 

 

Jo, men så fik jeg nogle nye venner. Som var lige så dårlige som de andre. De røg også hele 

tiden. Så var det, jeg røg i det der misbrugsrådgivning, og så sad vi og snakkede om det, og 

så sad vi og snakkede om at jeg skulle sorterer alle de dårlige venner fra og få nogle nye i 

stedet for 

 

Kunne du det? 

 

Ja, men det var lidt hårdt i starten, men det skulle jo gøres. 

 

Så de sagde, du skulle sorterer i dine venner? 

 

Ja, men det skulle jeg jo. 

 

Kunne du ikke selv have bestemt det? 

 

Jo, det tog også lidt tid. Men nu har jeg fået nogle nye. 

 

Havde det ikke været lige så nemt at beholde de gamle venner? 

 

Jo, men nu har jeg jo fået arbejde, som jeg er rigtig glad for. Der har jeg været i 4 år.  

 

Var det, fordi du fik at vide, at du skulle stoppe, at du stoppede? 

 

Jeg stoppede bare helt, for det ødelagde meget. Det gjorde også meget ved kroppen. Vi 

bankede også en helt masse folk, der ikke havde gjort noget og lavede en masse lort. Så var 

jeg oppe ved hende der på misbrugsrådgivningen og snakke med hende en 6-7 gange. 

 

Hvad snakkede du med hende om? 

                                                 
1
 (kommer fra en mindre by ca. 50 km væk) 
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Det var alt muligt, om det jeg havde taget, og hvad det gjorde ved min krop. 

 

Kunne du bruge det til noget? 

 

Ja, det syntes jeg i hvert fald. 

 

Så det at få at vide, hvad det gjorde ved dig var godt? 

 

Ja. 

 

Det er så 7 år siden, at du stoppede, fordi du kom herop, og da du kom herop, kom du så ned 

på misbrugsbehandlingen. ? 

 

Ja, efter noget tid, det var sidste år, jeg holdt med det. 

 

Så du har taget piller, mens du var her? 

 

Ja jeg får piller nu, jeg har DAMP, så nu får jeg Stratea, og det gjorde sådan, at jeg slappede 

mere af og tænkte mere over tingene, så det ikke bare gik op i hat og briller. Tidligere har jeg 

fået ritalin, men det hjalp ikke rigtigt. 

 

Så mange af de piller du tog sammen med dine kammerater, det var sådan for at få lidt ro på i 

dit hoved? 

 

Ja, så jeg ikke havde så meget at tænke over, så tog vi meget af det der rygmarvsbedøvelse 

til heste,  

 

Hvordan virker det? 

 

Man får grineflip og meget adrenalin i blodet og ser en masse sjove ting, der ikke er der. Og så 

ud og køre en masse scooter.   

 

Du kommer her for 7 år siden, da havde du et misbrug, og så ret kort efter du kommer herop, 

da holder du, fordi du får med misbrugsrådgivningen at gøre? 

 

Jeg holdt bare helt. 

 

Så kom du på ritalin? 

 

Nej, det der strattera, men det kom først et par år efter. Jeg ville ikke på ritalin, for det 

virkede ikke, og det holdt jeg med som 12årig, fordi det ikke virkede. Og så snakkede vi om, 

at jeg skulle i misbrugsbehandling, for dengang jeg fik min egen lejlighed, da begyndte jeg at 

drikke helt vildt 

 

Hvornår var det ? 

 

Det var sidste år. Efteråret 2010. 

 

Så boede du selv et ½ års tid? 

 

Ja, det gik meget godt til at starte med, men så begyndte jeg at drikke. 

 

Du boede samme med en kæreste? 

 

Ja, til at starte med, men hende smed jeg ud. 
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Så boede du der helt alene.? 

 

Ja, vi holdt en masse fester, og jeg kunne ikke komme op på arbejde. 

 

Så kom du her tilbage til? 

 

Ja, og så var det, jeg talte med dem på misbrugscentret, 

 

Så holdt du op med at drikke igen? 

 

Ja det har ikke været så meget som dengang, og ikke så meget som tidligere, det er ikke så 

voldsomt. Jeg har været til mange fødselsdage med mine nye venner. 

 

Men de nye venner du havde fået, var det ikke dem, du festede med, dengang du boede 

alene? 

 

Nej, det er mange af dem, jeg har skiftet ud. De tog stoffer stadigvæk, og det gad jeg så ikke, 

så dem skulle jeg også få af vejen og tømme min facebook. 

 

Men var det ikke meget sjovt med de gamle venner? 

 

Jo, men det blev for meget. Jeg kunne ikke passe mit arbejde, jeg var sløv. 

 

Var der ikke nogen, der sagde noget? 

 

Jo, jeg tror, at ham jeg arbejder for har talt med personalet hernede fra. 

 

Du kommer her tilbage i foråret, og så siger personalet, at nu skulle det have ende, hvad 

sagde du til det? 

 

Jeg kunne ikke rigtig sige noget, det måtte det jo få. Og det har det også fået siden. 

 

Så det var godt nok, at personalet sagde det? 

 

Ja jeg kunne ikke rigtig gøre noget. Jeg have ikke rigtigt noget valg på det tidspunkt, for jeg 

havde mange bekymringer og alt muligt, der var slet ikke noget at vælge imellem. 

 

Så det, at der var nogen, der sagde, at nu flytter du tilbage, det var sådan set godt nok? 

 

Ja, men jeg skulle lige komme mig over det, for det gik så hurtigt. 

 

Hvad har personalet gjort for at få det her til at fungere? 

De har gjort meget både det med medicinen, og vi har snakket meget om, hvordan det er 

gået. Efter medicinen er begyndt at virke. så er jeg begyndt at blive bedre til at gøre, hvad de 

siger. Vi er også begyndt at planlægge mere,. Det jeg skal i weekenden, planlægger vi om 

onsdagen, og jeg har fået to dage om ugen, hvor jeg skal blive hjemme og slappe af. 

 

Fungerer det? 

 

Ja, det syntes jeg. 

 

 

 



 20 

Så det, at der er nogen, der siger til dig, at det er en god ide, at du bliver hjemme og hjælper 

dig med at planlægge, det er godt? 

 

Ja, det syntes jeg. 

 

Hvad skal du, når du flytter herfra ? 

 

Så vil jeg gerne bo i et bofællesskab, hvor der er ikke så meget personale. Jeg syntes ikke, jeg 

er klar til at bo i egen lejlighed. 

 

Har det en betydning for dig, at der ikke er alkohol på afdelingen? 

 

Jeg har selv alkohol i køleskabet, som jeg tager med, når jeg skal til fødselsdag og sådan 

noget. 

Jeg drikker ikke til hverdag, for jeg skal jo passe mit arbejde. 

 

Prøv at fortæl mig om dit arbejde? 

 

Jeg passer markerne og malker køer. 

 

Er han flink? 

  

Ja, de er i hvert fald glade for mig, og jeg er også glad for at være der. Han har hjulpet mig 

meget. Jeg får julegave og fødselsdagsgave, han har også hjulpet mig med at betale en 

regning på min scooter. 

 

Er det sådan, at nu når han har opført sig ordentligt overfor dig, så skal du også opfører dig 

ordentligt over for ham? 

 

Ja. 

 

Hvis jeg nu møder en, der har et misbrug, hvad skal jeg så sige til vedkommende for at 

hjælpe? 

 

Først syntes jeg I skal snakke om det. Hvordan han syntes, han har det med det, og hvad det 

kan ødelægge med familie og venner? Og så foreslå, at man tager på misbrugsrådgivningen og 

får snakket om tingene, og hvordan man kommer videre. Og så finde ud af, om han vil 

samarbejde om det. Hvis ikke han vil, er der jo ikke noget at gøre.  

 

Så det at snakke med folk? 

 

Ja, det syntes jeg i hvert fald. Om hvad der er sket  

 

Og om hvad der har været svært? 

 

Ja, og få noget medicin, der virker. 

 

Personalet her i huset har været med dig hos misbrugsrådgivningen? 

 

Ja, og hjulpet mig med at skrive det ned, jeg skulle gøre. 

 

Har det gjort en forskel, at det er en fra misbrugsrådgivningen, der har sagt, hvad du skulle 

gøre i stedet for, at det var en her fra afdelingen? 

 

Ja, hvis det var en herfra, havde jeg nok aldrig gjort det. 
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Hvad skal personalet gøre for at hjælpe en, der har et misbrug? 

 

De skal snakke med en, når man trænger til at snakke og hjælpe en med at få dagen til at 

køre bedre. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg er kommet så langt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 4. 

 

Interview med 35 årig mandlig borger, indskrevet på døgndækket tilbud. Udover borgeren og 

undertegnede var afdelingslederen og en medarbejder til stede og deltog i samtalen. 

Samtalen blev afholdt i fælleskøkkenet, efter vi havde spist morgenmad og småsludret. 

 

Det blev klarlagt, at borgeren selv valgte, hvad han ville svare på og ikke svare på. 

 

Borgeren: 

 

Syntes både det er godt og skidt at indsamle viden, for folk er lige så forskellige som nat og 

dag, og det der var godt for ham, er ikke nødvendigvis godt for andre.  

Mener behandling kræver, at personen det drejer sig om, er villig til at søge hjælpen, hvilket 

han ikke selv var i starten. 

 

Hvad fik dig til at søge hjælp? 

 

Før jeg kom herud, var jeg i et meget meget stort heroinmisbrug, som jeg sprøjtede. 

Jeg var meget langt ude, og så havde jeg en veninde, der døde af en overdosis i min lejlighed. 

Mens jeg var der. Det var noget af det, der hjalp med til, at man ikke gad mere. Jeg lå på 

sofaen og slappede af. Hun var ude på toilet. Jeg tænkte ikke over, hvor lang tid der gik. Men 
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da jeg skulle ud med hunden, lå hun på gulvet med en sprøjte i benet, så ringede jeg efter en 

ambulance. Den kom efter 20 min. 

Mens jeg boede på en anden institution, stak jeg af hele tiden, fordi jeg havde et misbrug og 

opsøgte alle de andre, jeg kendte med misbrug. Jeg kommer herop i 2008. 

 

Man bliver træt af det hele og bliver stresset, fordi man hele tiden skal skaffe penge hver dag. 

Første gang kom jeg på Skovvang til afgiftning, og så kom jeg tilbage til min lejlighed med 

noget bostøtte. Anden gang jeg var på Skovvang, kom jeg herud bagefter. 

 

Medarbejder: Vi har taget urin prøver, og du fører en kalender. 

 

Hvorfor fører du kalender? 

 

Det var noget, jeg havde lyst for at se, om jeg kunne overgå det, jeg havde forsøgt at holde 

mig stoffri førhen. 

Efter jeg havde været her lidt over 2 år, flyttede jeg ind til byen i egen lejlighed. Det var med 

hjælp herfra 8 timer om dagen. De første 4-5 måneder gik det godt, så havde jeg vist det, der 

hedder et stort tilbagefald. 

 

Du fortæller, at du blev træt af det hele og ikke gad stoffer mere? 

 

Ja, min krop kunne ikke holde mere. 

 

Men i dag ser du rimelig sund og frisk ud, så hvorfor begynder du ikke igen? 

 

Ja, udadtil. Men sådan har jeg det bestemt ikke indadtil. Jeg ville dø, hvis jeg faldt i igen. 

 

Hvad fik dig til at holde op? 

 

Det hjalp at flytte væk fra det hele. Det hjælper ikke noget at placere en person et sted, hvor 

han kan få fat i det hele. Jeg kan selvfølgelig ringe til kammeraterne og få dem til at komme 

med noget. 

 

Ser du stadig de kammerater fra den gang? 

 

Nej, jeg ser en enkelt. Jeg vil ikke kalde dem rigtige kammerater, for så ringer man til 

hinanden og besøger hinanden, når man sidder inde. Og det gjorde de ikke, kun en enkelt af 

dem. 

 

Ser du ham stadigvæk? 

 

Nej, det må jeg ikke for personalet. 

 

Hvordan er det? 

Det må jeg jo finde mig i, så længe jeg er her. Jeg kan snakke med ham i telefonen, det er fint 

nok. 

 

Hvem snakker du så med? 

 

Min mor og min søster, og jeg har lige fået kontakt til min far og min bror. 

 

Så du har ikke nogen kammerater? 

 

Nej. 
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Hvad med personalet, taler du med dem? 

 

Ja selvfølgelig, nogen bedre end andre. 

 

Hvad har personalet gjort for at hjælpe dig? 

 

De har været her. Men jeg har aldrig sat mig ned og taget en snak med dem. Der skal meget 

til, før jeg får tillid til folk.  

 

Borgeren ønsker medarbejderen skal forklare, hvad han mener. 

 

Medarbejderen: Vi har kendt hinanden i lang tid og haft vores snakke, For at sige det lige ud, 

har du været meget kriminel og taget mange stoffer, så du kender mange mennesker, der ikke 

altid vil dig det godt. Og når du bliver kontaktet af dit gamle netværk, fordi du skulle skylder 

penge eller andet, kan du sige til dem, at du ikke må have kontakt med dem og de må ikke 

komme her, fordi det har personalet bestemt.  

Du ved også, du har brug for nogen til at sætte dig i gang, for ellers kom du nemt til bare at 

sidde uden at komme i gang. Den sidste ting, men det skal du selv svare på, er, at du ved, vi 

tager urinkontrol og holder øje med dig.  

 

Borgeren: Den kan jeg jo snyde med. Det har jeg fortalt, hvordan man gør. 

 

Er det en måde at fortælle personalet på, at de skal have tillid til dig?? 

 

Det kan man godt sige, så længe man aflevere noget, der rent, kan de jo ikke have mistillid. 

 

Hvem har bestemt, at du skulle aflevere urin prøve? 

 

Det har botilbuddet. 

 

Og hvis du selv skulle bestemme? 

 

Så gad jeg ikke aflevere nogen. 

 

Kan de så stadig have tillid til dig? 

 

Ja, i mine øjne kan de godt. For lige så snart jeg falder tilbage, kan det ses på mig. 

 

Medarbejder: og vi har tillid til dig, til det modsatte er bevist. Desuden er det en måde at 

dokumenter overfor kommunen og tilsynsmyndighederne, at du er stoffri. 

 

Min gamle kommune ville flytte mig til et sted, hvor jeg har været før. Og det flyder med 

stoffer, og der er ikke personale nok. Man sidder på sit værelse og kukkelure. Og jeg ved, at 

kommer jeg derned, ender det galt igen. Fordi der ikke er personale nok, og de andre tager 

stoffer, så falder jeg i igen. 

 

Ville du blive fristet, hvis der var stoffer her i huset? 

 

Nej, for her skal jeg ud og se personalet i øjnene bagefter. Og hvis jeg tog noget her, ville jeg 

både svigte mig selv og personalet, og det de har hjulpet mig med 

 

Hvordan svigte? 

 

Ved at få et tilbagefald så har jeg svigtet deres tillid. 
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Medarbejder: jeg vil gerne supplere. Borgeren har et værdisæt,  der er meget betydningsfuldt 

for ham, det hedder ”et ord er et ord”. Har man lavet en aftale, holder man den. 

 

Gælder det også for personalet, at når de siger noget, skal man kunne stole på dem? 

 

Ja, har man en aftale, skal man holde den. 

 

Medarbejder: vi har nogen gange talt om, at dengang du var i misbrugsmiljøet var det også 

sådan nogle ting, der var vigtige. 

 

Ja, det er vigtigt i misbrugsverdenen, for hvis jeg låner 10 g heroin, skal han være sikker på, 

at han får det igen. Og man skal være sikker på, at man ikke sladrer om hinanden. Dem, jeg 

gik med, vidste jeg, at jeg kunne stole på. Men der var selvfølgelig også dem, man ikke kunne 

stole på. Dem gad jeg ikke have noget med at gøre. 

 

Medarbejder: Når vi taler botilbud, er skærmningen måske også god, fordi man bliver skærmet 

imod nogle tidligere ”spøgelser” Dengang du faldt i igen, handler det måske ikke så meget om, 

at misbruget kommer først, men om at du bliver opsøgt af nogle tidligere kammerater. Og du 

keder dig. 

 

Ja, det var også for at bedøve mig selv, så man ikke tænkte på alt det lort, man gik og lavede. 

 

Er du blevet udredt hos en psykiater? 

 

Jeg gik hos en psykolog på et tidspunkt, som hjalp mig med nogle forskellige ting. 

Desuden fortæller den læge, jeg er blevet undersøgt af i forbindelse med min pensions sag, at 

jeg skal udredes for ADD. 

Det at gå nede ved psykologen handlede meget om, hvordan jeg kan blive bedre til at sige 

nej, når jeg skal ud og bo for mig selv igen. 

 

Vil du gerne ud at bo i egen lejlighed,? 

 

Ja, på et tidspunkt vil jeg gerne, men der er meget, jeg skal lære endnu. Jeg skal lære at blive 

bedre til at sige nej til det miljø. 

Sådan noget med mad og sådan noget, syntes jeg også, er vigtigt, men det skiftes vi til her, 

og det syntes jeg er godt. 

 

Hvis jeg skulle lave et tilbud til en med et misbrug, hvordan skulle det tilbud så være ? 

 

Først skal du finde ud af, om personen mener det og ikke bare snakker folk efter munden. 

Det var det, jeg gjorde til at starte med. 

 

Hvordan finder jeg ud af, om du mener det? 

 

Man kan f.eks tage de urinprøver, og hvis personen falder i mange gange, mener 

vedkommende det jo ikke alvorligt, og så er det jo spild af tid. 

 

Hvad skal jeg gøre for, at det kommer til at virke? 

 

Først finde ud af hvilke stoffer personen tager. Hvis det er hårde stoffer, kan man kontakte 

misbrugscenteret og misbrugslægen, så man kan få noget mod abstinenser, sådan som jeg 

får, og jeg bestemmer selv, hvornår jeg vil stoppe med abstinensmedicin. Når man får det, 

falder man mere til ro og bliver bedre til at samarbejde. 

 

Hvad skal man så samarbejde om på sådan et sted? 
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Man skal lære at sige nej, for det er det, mange misbrugere har det svært med. Og hvis der er 

for lidt personale og for mange stoffer, så går det galt. 

 

Hvor meget skal man have lov til at bestemme, hvis man er i misbrugsbehandling? 

 

Når man har en dom, sådan som jeg har, skal man jo bare gøre, som der bliver sagt. Men man 

kan selvfølgelig gøre, som man gør her i huset med beboermøde hver søndag, hvor man kan 

få lov til at sige det, man er utilfreds med og får lavet en plan over den næste uge, om hvad 

man gerne vil ud at opleve, og hvad man vil have at spise. Og det, at man har en hverdag 

med arbejde, indkøb og madlavning, er vigtigt for nogen. Men vi er jo forskellige. Var det op til 

mig selv, sad jeg på min flade røv og så fjernsyn hele dagen.  

 

Hvad er bedst? 

Det er at komme ud og lave noget. Så det er godt nok, at personalet kommer og skubber lidt 

til mig. 

 

Hvis der nu bliver indskrevet en ny, så vil det være en god ide for mig at spørge 

vedkommende om, hvordan han ville have det? 

 

Ja, det vil altid være en god ide at spørge beboerne om, hvordan de gerne vil have det. Nogle 

beboere vil gerne vide, hvordan alle reglerne er, så de har noget at holde sig til. Andre, de er 

ligeglade, de passer sig bare ind. Så i mine øjne er det vigtig at spørge nye om, hvordan de 

gerne vil have det. 

 

Hvordan er det med de regler, er det godt at have dem, eller er det træls? 

 

Et eller andet sted skal der være nogle regler, for ellers kan det ikke hænge sammen. Så bliver 

det noget skudder mudder det hele. 

 

Medarbejder: jeg fornemmer, at noget af det, der er vigtigt for dig,, det er det menneskesyn, 

man har. At man er ligeværdig og viser respekt, at man ikke kommer ind og leger Boss. 

 

Borgeren: Ja, det er vigtigt. Vi er alle ligeværdige, uanset om vi er røde, grønne eller blå. Det 

er rigtig dejligt at blive accepteret, som den man er. 

 

Medarbejderen: Vi har her på stedet kæmpet meget med ikke at lave regler for reglernes 

skyld, og det med konsekvens. Vi skal være ordentlige og tale ordentligt til hinanden og med 

hinanden. 

 

Borgeren: Ja, det er vigtigt, men det er der mange, der glemmer i dag. Vi er jo mennesker, og 

alting skal ikke bare gå sådan tjuhej. Selvom det er lettere for dem, man skal stadig tage sig 

tid til de mennesker, der har behov for det.  

Og det at få tillid til hinanden, det er ikke noget, man klarer på et ½ eller helt år Det er jo det, 

der er problemet med mange misbrugere. De har svært ved at få tillid til andre igen, for de har 

været ude for så meget, hvor folk ikke har været ærlige overfor dem. 

 

Medarbejder: Men noget af det, der er vigtigt, er også din store kærlighed til din mor. Og din 

bror. 

 

Selvfølgelig, hvis familien ikke var der, havde jeg nok været ligeglad. Man skal have noget at 

leve for. 
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Interview 5 

 

Mand 37 år, bor i egen lejlighed i ”opgangsfællesskab”. Har adgang til personale 8-21 

hverdage, 8-19 lørdag og søndag. 

 

Vi sidder i borgerens lejlighed. Han sidder pt. i kørestol  men kan bevæge sig begrænset. Dette 

er begrundet i fald i december 2010, hvor han brækker benet. 

 

Jeg stoppede jo, fordi jeg kom galt af sted. Jeg faldt ude på gangen. Jeg tror, jeg var halvfuld, 

så brækkede jeg benet. Der er gået næsten 10 måneder, hvor jeg ikke har brugt benet. Så nu 

skal jeg have musklerne i gang igen. Da jeg så faldt ude på gangen, fik jeg forskrækkelsen. 

Jeg har haft et misbrug i mange år. Det startede, da jeg var i midten af tyverne, så jeg har 

drukket for meget i en 10 år. Jeg tror ikke, jeg opfattet mig selv som misbruger. Men det kan 

jeg jo godt se, at jeg nok har været.  

Jeg tror ikke, man ville høre ordet alkoholiker, for det er jo noget træls noget at være. 

 Og jeg sagde jo, at jeg drikker i dag, men så drikker jeg ikke i morgen. Sådan tror jeg, mange 

har haft det, der har været inde i sådan en periode, men så alligevel forsatte det dag efter 

dag, uden man kan holde op. Det var lidt pinligt, og det blev jo til nogle stykker om dagen. 

Jeg gik ned og købte 8 øl om formiddagen og sommetider 12 øl og så igen 8 øl om 

eftermiddagen og nogen gangen 8 igen om aftenen. De var jo drukket alle sammen om natten. 

 

Og næste dag så havde man jo en lille smule hovedpine, og man var jo ligeglad med, hvordan 

man så ud. Jeg tror ikke, man tænkte på det. Til sidst kunne jeg godt ligne en værre bums, 

det var træls. Jeg kunne jo godt selv se det, men man fik jo ikke rigtig gjort noget ved det. 

Fordi, som jeg sagde, jeg stopper jo i morgen, og så er der ingen grund til at gøre noget ved 

det. Det var lidt pinligt. Det var lidt ulækkert, man kunne jo ikke rigtig få de ting, man gerne 

havde villet. 

 

Hvad ville du gerne have haft? 

 

Jeg havde jo et arbejde som journalist på den der radio. Det kunne jeg ikke rigtig passe, jeg 

var der en gang imellem,. Det var utroligt, jeg kunne få lov til at fortsætte, det var lidt 

underligt. 

Så til sidst så sluttede det, for jeg kunne jo ikke overkomme det. 

 

Var det alene, du drak? 

 

Ja, det var det. Når jeg var sammen med andre, drak jeg ikke så meget. 

 

Hvordan kan det være? 

 

Det ved jeg ikke, måske fordi der var nogen at snakke med, og så tror jeg ikke, behovet var 

så stort. Det var mest, når jeg sad her alene og kedede mig. Det var jo ensomheden, der 

gjorde det. 

Når jeg var sammen med andre, kunne jeg sagtens lade være med at drikke. 

 

Og du havde ikke travlt med at komme hjem for at drikke nogle bajere? 

 

Jo, det havde jeg en gang i mellem. Man kunne jo godt mærke, at nu skulle jeg have noget, 

og det var lidt træls. 
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Så brækkede du benet? 

 

Ja, i december sidste år. Jeg lå næsten et år. Jeg lå på sygehuset i 2 uger og 3 dage og fik en 

sygeseng herhjem i ti måneder. Og jeg sidder stadig i kørestol, for det hæver sådan, når jeg 

går på det. Jeg lå ude på sygehuset, og når folk kom og besøgte mig, så lå jeg der og svedet 

og var helt hvid i hovedet på grund af alt det gift, jeg havde i kroppen af øl og sådan noget. 

Jeg havde jo abstinenser, så til sidst så fik jeg nogle abstinenspiller, det tog abstinenserne. 

 

Tre dage efter så syntes jeg, at jeg havde det rigtigt rigtig godt. Jeg følte det som om, jeg var 

blevet genfødt på ny. Det var en helt vidunderlig tanke. Så snakkede jeg med en læge, han 

kom ind og snakkede med mig om det, og sagde, at man jo kan dø af det, så han syntes, det 

ville være bedst at stoppe, for han syntes ikke, det var godt for mig. Han sagde, at jeg var ved 

at drikke mig ihjel. 

 

Så holdt du op?   

 

Ja, d 15. december har jeg ikke drukket i et år. Jeg troede, det havde været svært at stoppe, 

men for mig var det nemt. 

Pludselig så forandrede det hele sig inden i mig. Der kom så mange ting oppe i hovedet, om 

det jeg godt kunne tænke mig at lave, og det kan man jo ikke, når man drikker.  

Jeg har også brug for at finde nogle rigtige gode venner, og det har man jo ikke kunnet, når 

man var alkoholiker, ligeglad med sin hygiejne og duftede af øl, så kan man jo ikke sådan 

noget.  

 

Du kunne da have fået nogen gode venner, som også drak? 

 

Ja, men det var ikke det, jeg ville have. Det var ikke min plan, og da jeg drak, var det ikke 

sådan, at jeg ville drikke med andre. Jeg har aldrig kunnet finde ud af, hvorfor jeg gjorde det 

alene. 

 

Mange går ned og finder en bænk og drikker sammen med andre? 

 

Ja, men det gjorde jeg ikke. Det havde jeg ikke lyst til. 

 

Har du fundet dig nogen gode venner? 

 

Ikke endnu, for jeg er begyndt at gå til genoptræning. Men når jeg har gjort det, skal jeg finde 

nogle venner, og jeg tror ikke, det bliver svært, for når man ikke drikker, så er hjernen jo klar. 

Jeg tror, det ville have været svært dengang. Jeg sad jo bare der og drak, og til sidst var man 

jo bare ligeglad, og derfor tror jeg selv på det nu. Noget, jeg godt kunne tænke mig, var at 

komme til at stå i sådan en cafe ude på (et aktivitets tilbud i området), det kunne jeg godt 

tænker mig. Jeg tror godt, jeg kunne komme tilbage til radioen, men det har jeg ikke sådan 

lyst til. 

 

Ville det være at komme tilbage til det samme gamle? 

 

Ja, det tror jeg. Jeg føler, jeg kommer til at tænke på dengang, hvor jeg drak, hvis jeg 

kommer tilbage. Der er mange af de gamle ting fra dengang, der er kommet væk. 

 

Hvad er det, der er kommet væk? 

 

Jeg havde jo et andet bord der, det er så kommet væk og stolene og den gamle seng, og så 

har jeg fået noget andet og selv købt en ny seng. Der skulle pludselig bare ske noget nyt. Jeg 

kunne ikke klare at skulle have det samme. Det ville være tilbage til det gamle. Så jeg ville 

starte helt forfra. 
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Er du begyndt at se noget til de andre, der bor her? 

 

Jo lidt, jeg er begyndt at snakke med dem . Men jeg tror ikke, jeg kan finde venner her, det 

bliver for tæt, og det kan jeg ikke lide. Det skal ikke være for tæt med at spise sammen og 

sådan noget, jeg kan snakke med dem og ikke mere. Lige som gode naboer, det er ikke, det 

man kalder venskab.  

 

Snakker du med personalet? 

 

Jo, dem snakker jeg da med, men dengang jeg drak, fik jeg ikke snakket med dem, selv om 

de gerne ville, og jeg kan huske nogen gange, jeg var nede på alkoholkontoret, der fik jeg 

nogle antabus piller, men der gik to dage, så begyndt jeg at drikke samtidig. Der var godt nok 

nogle samtaler, men jeg kom jo ikke. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at det er 

mærkeligt, at man bare sådan kan stoppe helt fra den ene dag til den anden. Men jeg tror nok, 

at den samtale jeg havde med den læge, hvor han sagde til mig, at du er jo et ungt 

menneske, og han sagde til mig, at hvis jeg selv ville gøre noget ved det, så kunne jeg, og han 

sagde, at der er mange, der venter på dig, du skal ikke dø af druk, du skal videre, det,,tror jeg 

var det, der kom ind i hovedet på mig. 

 

Så du fik klar besked? 

 

Ja, det tror jeg var godt, ikke sådan noget med at snakke udenom, ikke sådan noget med, 

hvad kan du tænke dig og hvad vil du gøre, for jeg syntes, det var svært. Jeg kunne ikke bare 

sidde og snakke med en, der sad overfor mig lige som ned på behandlingscentret. 

 

Hvad, hvis de havde sagt, du skulle holde op med at drikke? 

 

De gjorde de jo, men jeg tror ikke rigtig, det kom ind i hovedet på mig. Jeg tror ikke, jeg var 

klar. 

Det var heldigt, at jeg brækkede benet, selv om det lyder dumt. Jeg ved godt, man skal 

arbejde for at få benet i gang, men heller det, end det jeg gjorde før.  

Jeg tror, det var den samtale med den læge. Han var rigtig flink. Han sagde til mig, nu får du 

ren besked, så talte vi sammen en ½ time, og han sagde, det var ikke for, at han skulle 

skælde mig ud eller hakke på mig, men han sagde, at jeg var alt for god til det her, der er 

mange, der venter på dig derude, så hvorfor gøre sådan nogle ting, og så sagde han, tænk 

over det. Og så kom han dagen efter, og så sagde jeg, at jeg havde tænkt over det, og han 

sagde, at så ville han håbe, at jeg ville gøre brug af det. 

 

Hvorfor begynder du ikke at drikke igen? 

 

Det vil jeg ikke. 

 

Vil det være at snyde eller svigte dig selv? 

 

Det ville være at snyde mig selv, og det føles som om, jeg ikke ville have hørt efter, hvad han 

havde at sige, og så ville det jo være at sige, at så ville jeg nok bare hellere dø,  

 

Så du ville svigte lægen ved at drikke igen? 

 

Ja, det ville jeg. 

 

Hvad med personalet ville du også svigte dem? 
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Nej det syntes jeg ikke, det er lige som noget andet med en læge, for han ved noget om det. 

Der er mange, der har sagt, at jeg skal stoppe med at drikke. 

 

Hvis du nu ikke havde snakket med lægen, kunne du så have holdt op med at drikke? 

 

Nej, det tror jeg ikke. Jeg var kommet så langt ud.  

 

Hvad med personalet, kunne de have hjulpet dig? 

 

Nej det tror jeg ikke. Jeg var kommet så langt ud. Jeg låste mig selv inde og ville ikke snakke 

med nogen, og de kunne ikke komme ind til mig, så det tror jeg ikke. Man hører jo om mange, 

der kommer på behandlingscenter, og jeg ved ikke, om man skulle have snakket om det. 

Dengang ville det have været godt, hvis der var et behandlingscenter, hvor man kunne bo et 

par måneder, det kunne være rigtig rart. 

 

Hvad skulle behandlingscentret gøre? 

 

Det kunne være rart, hvis der var nogen, man kunne snakke med, som også selv drikker og 

kender det. Nogle andre, der selv har drukket. 

Men jeg ved ikke om sådan noget findes, men det gør det jo nok. 

Det er bare aldrig blevet til noget, og så satte jeg mig ned og sejlede min egen sø, og man fik 

jo at vide mange gange, at man bare skulle tage sig sammen, men man kunne jo ikke. Jeg 

tror ikke, at jeg var ligeglad. Jeg var jo sommertider ked af, at jeg gjorde det. 

 

Hvad nu, hvis personalet havde sagt, at nu skulle det være slut med at drikke her på stedet? 

 

Det kunne de jo ikke. Det er jo min egen lejlighed, så det ville ikke have hjulpet noget som 

helst. 

 

Hvad så nu, har du snakket med nogen om det at drikke?  

 

Ja, jeg har snakket med personalet og min søster.Men ikke med nogen fra behandlingscentret. 

Jeg kan ikke rigtig se, hvad det skulle løse, hvis jeg gik på behandlingscentret og fortalte dem, 

at jeg var holdt op med at drikke. Jeg har jo ikke noget med dem at gøre. Min familie er også 

glad form at jeg er holdt op. Jeg syntes, jeg har fulgt den besked fra læge på sygehuset, det 

var det, jeg kunne bruge til noget, det var rigtigt godt for mig. 

 

Hvad får du tiden til at gå med nu? 

 

Jeg ser noget fjernsyn og sådan noget, nu her med benet. 

 

Så du er ligeså meget alene som tidligere? 

 

Ja, men det er godt, jeg er kommet ovenpå, og man kan sige, at det var et helvede dengang. 

 

Hvordan startede du? 

 

Det var, når man skulle i byen, og så smagte det godt. Mange kan godt klare det, men det 

kunne jeg ikke. I starten var det sammen med andre, men de drak kun i weekenderne, men 

jeg drak jo mere. 

Det blev sådan en hverdagsting. Så mistede vi kontakten efterhånden, og jeg drak for mig selv 

og var ligeglad med, hvordan jeg så ud. Men det kan jeg jo ikke gøre noget ved nu. 

 

Har det altid været øl og alkohol. 
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Det har altid kun været øl, aldrig hash og piller, kun øl. Hvis jeg var til fødselsdag og sådan, 

kunne jeg godt tage et glas rødvin. Men almindelig øl kan jo også gøre det, og man syntes, det 

hele var et helvede, det var det jo til sidst. 

 

Det var godt, jeg brækkede benet, ellers havde jeg nok siddet her endnu og drukket. Nu ved 

jeg, at nu kan jeg gøre det. Nu er der ikke noget, der kan bremse mig. Dengang jeg drak, da 

ville jeg jo en hel masse, men så bremsede det mig. 

 

Blev det en undskyldning for ikke at gøre noget? 

 

Jeg sagde jo til andre, at jeg nok skulle komme videre, men inderste inde vidste jeg jo godt, at 

jeg ikke kom videre, inden jeg holdt op med at gøre det. Og så gik jeg alligevel ned og købte 8 

øl igen. 

 

Var det samme sted, du købte øl? 

 

Det var forskellige steder. Nede på tanken og nede ved kiosken. Jeg ved ikke. Jeg tænkte jo 

også, at når man kom mange gange dernede, så vidste de jo næsten, hvad jeg skulle have. 

Dengang syntes jeg ikke, det var pinligt. Men i dag når jeg sidder og tænker over det, syntes 

jeg ,det var pinligt. 

 

Var det derfor, du gik andre steder hen? 

 

Ja, det blev pinligt at hente det samme sted hver gang. Jeg har ikke været nede i kiosken 

siden. Jeg tror godt, jeg tør, hvis det bare var en pakke smøger. Men alligevel, hvis de nu tror, 

jeg skal have øl, kan det jo godt være pinligt. Dengang jeg drak, da gik de jo hen og hentede 

øllene, når de så mig. Det er den tanke, jeg vil være bange for. Hvis de nu gik hen og hentede 

8 øl til mig, når de så mig. 

 

Kunne du sige nej tak? 

 

Ja, det kunne jeg sagtens:. Når jeg sidder sammen med nogen til fødselsdag og sådan noget, 

og de andre drikker øl, så drikker jeg sodavand. Jeg kunne godt tænke mig, at det en gang 

blev sådan, at jeg kunne drikke en øl sammen med mine venner. Men jeg tør ikke endnu, jeg 

tror ikke, jeg er helt stabil endnu. 

Jeg ved, hvis jeg gjorde det, så ville jeg falde tilbage igen, og det ønsker jeg ikke. For det er 

gået så godt indtil nu. Jeg vil håbe, det bliver sådan en gang, hvis man skal til fest eller sådan 

noget, men det kan jeg ikke endnu. Men der findes det rødvin, der er alkoholfri, og det kan 

man bare få til jul. 

 

Hvis jeg skulle lave et tilbud til  nogen, der drak for meget, hvad skulle jeg så gøre? 

 

Jeg vil nok starte med at sige, at man aldrig skal starte med at drikke 

Jeg kan jo ikke sige, de skal gå hen og brække et ben. Jeg tror egentlig, prøv at se, om man 

kan få en kontakt til sin læge og lægen fortalte, hvordan det er. Klar besked om, at det her 

kan man dø af. Jeg vil give ren besked. Ikke alt det der pædagog sprog,. Det skal være ren 

besked. 

Jeg ved, den gang jeg var i behandling, så skulle jeg komme igen om 14 dage, og så skulle vi 

se, hvordan det gik, og det kunne jeg ikke bruge til noget. Jeg tror folk, der er i den situation, 

er ligeglade, så lægen skulle sige, at man kan komme videre, og du er for god til det her. 

 

Hvad så, når man havde fået klar besked, så skulle der vel ske noget bagefter, når man 

kommer hjem? 
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Ja, hvis man så havde en kæreste eller nogle gode venner, man kunne tage ud at besøge. Og 

snakke med eller gå en lang tur, man skal have noget andet at lave. 

Jeg kan også mærke, at jeg snart skal i gang med noget, ellers bliver det for ensformigt, og så 

er det som dengang, da jeg sad her og drak. 

 

Men hvad skal du egentlig bruge det til, hvis jeg må spørge om det. Det kunne være meget 

sjovt, for der må være noget, du skal bruge det til. 

 

Det er, fordi der nok sidder mange som dig, der drikker for mange øl, eller ryger for meget 

hash eller tager for mange piller, eller hvad det er man gør. Som har et eller andet misbrug, 

og hvad kan vi så som pædagoger gøre for at hjælpe med at stoppe det misbrug. For jeg tror 

ikke, der er nogen, der misbruger, fordi de syntes, det er sjovt at misbruge. 

 

Nej det er der ikke. For jeg var da sommetider ked af det. 

 

Så det, du har oplevet og det, du fortæller om, hvordan du er holdt op med at misbruge, det 

kan måske hjælpe andre, og flere siger, det sammen som dig, at hvis de begynder at misbruge 

igen, så vil de have svigtet nogen f.eks. ligesom ham lægen, du har fortalt om. 

 

Ja, for jeg er jo nogle gange inde på sygehuset, og så snakker jeg med ham lægen en gang 

imellem. Og så spørger han, hvordan det går, og jeg siger, at det går rigtig godt, og så giver 

han mig et klap på skulderen og siger, at det er han rigtig glad for at høre. 

 

Mange af dem, jeg snakker med, siger, at de egentlig ikke er holdt op for deres egen skyld, 

men for nogen andres skyld, enten en læge eller pædagoger eller nogen andre, og når man nu 

har lovet at holde op, og så skal man jo kunne stole på det, jeg siger, og det er jo godt at få et 

klap på skulderen. 

 

 

Ja, det er det. Lægen sagde jo ikke, at jeg skulle holde op. Men han lagde kortene på bordet, 

og jeg kunne jo rette mig efter det, eller jeg kunne lade være. Men der var jo noget inde i mig, 

der sagde, at jeg godt kunne nå at finde en sød kæreste. De venter jo på dig derude. De 

venter ikke på dine øl, men på dig. 

 

Men lægen var jo ikke ligeglad. 

 

Nej, det var han jo ikke, for så ville han jo nok ikke komme ind til mig. Nej, han var ikke 

ligeglad, for han ville se, om han kunne hjælpe, og den hjælp skulle være nu, hvor det hele 

var så slemt. Tidligere havde jeg ikke så meget kontakt med min søster. De gad mig jo ikke, 

hverken hende eller hendes børn eller hendes mand. Men nu kan jeg jo snakke med dem alle, 

og de kan godt lide at komme på besøg. Og vi kan snakke om alt muligt. Vi snakker ikke så 

meget om det, der er sket, det syntes jeg ikke, det er nødvendigt at rive op i. Jeg har det på 

en måde sådan, at jeg vil gerne have, at det var fortid og et overstået kapitel. Det var noget, 

der skete før, og det kan jeg ikke bruge til noget i dag. Jeg skal ikke fortryde, at jeg ikke holdt 

op for 5 år siden, for dengang var jeg ikke klar til det. 

 

Jeg snakkede med en psykiater, og han sagde, at man skal snakke om det, der er godt for en, 

ikke så meget om det, der er fortid. 

 

Ja, man skal snakke om det, der er godt. Ikke så meget søben rundt i fortiden, ikke hvorfor 

man gjorde noget for 2 eller 5 år siden, det kan jeg ikke bruge til noget, for dengang var jeg 

ikke klar. 

 

Og hvis man snakker om det, der var dengang, kan man næsten få lyst til at drikke igen. Så 

får man så ondt af det, der skete i fortiden. Vi skal snakke om det, der sker nu. Det er det, det 
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drejer sig om, og vise andre, at man har det godt i dag. Det kan jeg godt lide at vise min 

søster. Vi snakker om, hvad jeg godt kunne tænke mig nu og i fremtiden. 

Jeg tror også, personalet mener, at fortiden er ved at være lagt på hylden. Jeg kan en gang 

imellem godt snakke om det, men det skal ikke være hver dag, og på et tidspunkt er det et 

overstået kapitel. 

 

Jeg har fulgt med i det program, der hedder 100 dage uden stoffer, og det, syntes jeg, er 

rigtig interessant at følge med i, hvad der sker med nogen, der har været ude i et misbrug. 

 

Men jeg vil sige til sådan nogle, der drikker, at hvis de skal ned på sådan et behandlingssted, 

så skal man være klar til det, for ellers får man ikke noget ud af det, man skal ikke bare gøre 

det, fordi andre siger, du skal. Man skal være klar til det og ikke gøre det for andres skyld. Det 

er lidt pinligt og dumt, at man går sådan nogle steder hen, når ikke man er klar. 

 

Og hvis man så har lovet sin kæreste eller sin arbejdsgiver, at man vil holde op med at drikke, 

og det så går i stykker med kæresten, eller man bliver fyret, så er man jo ligeglad, og så 

begynder man jo bare at drikke igen. 

 

Så er det nemmere, hvis man går op til lægen, og han ligger kortene på bordet. Det er bedre 

at have aftalen med lægen, for han er ikke sådan en, der forsvinder. Jeg siger ikke, at man 

ikke skal have aftalen med kæresten eller personalet, men du har samtidig også lavet en aftale 

med din læge og mange forskellige. Det, der selvfølgelig er vigtigt, er, at du har det godt med 

dine venner eller din kæreste, for man skal jo ikke komme til lægen, hver gang man har 

problemer, man skal også have nogen andre at snakke med 

Det handler om, at du skal have det at vide af lægen en gang, og så kan du selv bestemme, 

hvad du skal gøre. Jeg er blevet mere glad for mig selv og mere stolt af mig selv. 

 

Og jeg vil gerne fortælle, hvordan det er, men jeg kommer nok til at være lidt hård, for hvis 

man tror, man bare kan gå ned til et alkoholsted, og så holder man op. Det gør man ikke, man 

skal være klar 

 

 

 

Ved efterfølgende samtale med personalegruppen fortælles, at borgeren i den forløbne periode 

har fået væsentlig mere opmærksomhed end tidligere, blandt andet kommer der fysioterapeut 

i forbindelse med genoptræning, desuden har der været tilknyttet yderlige personlig støtte. 

 

Borgeren har desuden ændret adfærd i forhold til kontakten med personalet, idet han har 

ønsket at få fjernet en dør i en mellemgang, hvorefter han er begyndt at holde hoveddøren 

åben helt ud til den fælles gang. Denne dør stod også åben, da jeg ankom. 
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Interview 6 

 

Mand ca. 40 år, bor i egen lejlighed i et opgangs-fællesskab.  

 

Jeg kan ikke tåle det. Jeg har ødelagt min mave af for meget af druk, så nu får jeg morfinpiller 

for at tage smerten. Jeg får da en øl en gang imellem, men jeg kan ikke tåle det. 

Stoffer har jeg også været på. Hash og coke. Jeg var træt af det hele. 

 

Der kom en af mine venner og gav mig noget hash, men jeg så elefanter og alt sådan noget, 

så det gad jeg ikke. Jeg har drukket meget. Jeg kunne drikke 1 kasse øl hver dag, og mange 

gange tog jeg nogle ordentlige ture på 2-3 uger. 

 

Jeg arbejder lige her udenfor og mange gange kunne jeg ikke passe mit arbejde. 

 

Jeg har en datter, og hende har jeg ikke talt med i 4-5 år, fordi jeg har drukket for meget og 

været indlagt på sygehuset, men nu kører det godt for mig. 

 

Falder du i en gang imellem stadigvæk? 

 

Ikke de der store drukture. Det har jeg ikke gjort 1-1½ år, jeg holder mine aftaler med 

antabus,  

 

Så du laver en aftale med pædagogerne om, at nu skal du holde en pause med antabus? 

 

Ja, det gør jeg. Så aftaler vi, at jeg holder om fredagen og så skal jeg komme mandag eller 

tirsdag og få den igen. 

 

Så det er ligesom at holde ferie? 
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Ja, det er det. For det meste skal jeg være på antabus 6-7 uger imellem for, at maven kan 

komme i orden igen. 

Jeg har lige været til møde om nogle nye piller. De skal tage lysten til at drikke, for jeg er ikke 

meget værd 14 dage efter, jeg har været på druk en weekend. 

Nu har jeg gået i næsten to måneder, og det er kun fordi min kæreste lige har spurgt mig om, 

hvor lang tid der er gået.  

 

Har du nogensinde snakket med en psykiater? 

 

Nej, det tror jeg ikke så meget på. 

 

Når du drikker, er det alene eller sammen med andre? 

 

For det meste er det mig selv. Jeg gider ikke gå ind i byen og drikke. Det er mange år siden, 

jeg gad det. Jeg sidder herhjemme og hygger mig med det foran fjernsynet. 

 

Det er lige så hyggeligt at sidde herhjemme, og så slipper jeg for at komme op at slås. 

 

Hvornår startede du.? 

 

Det har stået på i mange år. Jeg begyndte, da jeg var 17-18 år, men da brugte jeg det til at 

slappe af på. Jeg brugte hash for at slappe af, dengang jeg arbejde som landmand. 

At, jeg tog alle de andre stoffer, var mest fordi, jeg var så træt af alle mine problemer og ked 

af, hvordan jeg havde det. 

 

Hvis ikke du havde sådan en dårlig mave, vil du så drikke stadigvæk? 

 

Nej det tror jeg ikke, for nu har jeg fået mig en sød kæreste, der støtter mig, og hun drikker 

ikke. 

Men jeg kunne godt tænke mig bare at kunne gå ud at spise og drikke en enkelt øl, men den 

drøm har jeg slettet, det tror jeg ikke på, jeg kommer til. Men kan jeg gå i tre måneder, så vil 

jeg være glad. 

 

Skriver du ned, hvor længe der går imellem? 

 

Nej, det gør jeg ikke. Men for to år siden sad jeg næsten hver dag og kiggede i min kalender 

for at se, hvor mange uger der var gået, men når der så var gået en 5-6 uger, så skulle jeg 

have en pause. 

 

Så du krydser ikke af hver dag og siger at, nu er der gået en dag ekstra? 

 

Nej, det gør jeg ikke, for så får jeg for meget lyst. 

 

Får du for meget lyst, hvis man taler om det? 

 

Ja, det tror jeg, at jeg ville få, hvis jeg skulle sidde og kigge i kalenderen hver dag. 

 

Så det, at vi sidder og snakker om det nu, giver dig lyst til at drikke? 

 

Ja, men jeg er stærkere nu. Men hvis vi snakker for 5 år siden, så var jeg ligeglad med, om 

jeg var på antabus eller ej, så kunne lysten være så stærk, så jeg bare købte nogle øl. 

 

Jeg har også fået en dom for sprit. Jeg kørte på knallert op bag i en bil, jeg havde bare siddet 

og drukket og havde ikke sovet, og så skulle jeg op og hente nogle flere øl. Da jeg så blev 
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stoppet af politiet, havde jeg en promille på 2,8. Så jeg fik en bøde på 4000 kroner og må ikke 

køre i tre år. Bagefter syntes jeg, det er ok, jeg fik en dom. 

 

Men jeg har været på antabus i snart 11-12 år, det er næsten lige så længe, som jeg har boet 

her. Dengang da kom jeg lige ude fra min egen lejlighed, der boede jeg selv.  

Alle folk her var rigtig bange for mig da jeg kom, for jeg var den gut, hvor man ikke skulle 

træde mig for meget over tæerne, så klappede fælden. 

Sådan var det, der hvor jeg boede før. Man skulle ikke vise sig som en tøsedreng. Så det var 

et stort spring fra min side, når man kommer lige derudefra og herned. Så vi blev enige om, at 

det var bedst, at jeg kom på antabus, for de andre skulle ikke gå og være bange for mig. 

 

Så der var nogle helt andre regler her? 

 

Ja, her skal man ikke gå og være hård. Det var et stort spring,  

 

Fik du selv lyst til at gå på antabus 

 

Ja for jeg kunne ikke tåle det til sidst. Jeg gik og blev mere og mere sur og hidsig til sidst og 

drak for meget og sad nogle gange her og græd. Det irriterende mig hele tiden, at jeg skulle 

have det problem. 

 

Nu har jeg et godt arbejde herude, hvor jeg selv kan bestemme, og får jeg det ikke lavet den 

ene dag skal jeg bare lave noget mere den næste dag. Der er ikke nogen, der går og 

kontrollerer mig. 

Stofferne har jeg ikke rørt i 5 år, men dem savner jeg heller ikke. Jeg tror, det mest var fordi, 

jeg var så træt af alting. 

 

Så dengang tog du ikke antabus i lange perioder? 

 

Nej det var kun engang imellem, men nu kan jeg ikke tåle det mere. Jeg kan ikke sidde og 

drikke en kasse øl mere, så skal jeg ud på sygehuset for at få noget mod smerterne i maven. 

Nu har jeg fået nogen morfinpiller, når det bliver rigtig slemt. Men dem har jeg ikke taget de 

sidste 4-5 gange, jeg har drukket. 

 

Og nu kommer vinteren, og så har jeg ikke så meget at lave. Der kan problemerne hurtig 

komme, når jeg ikke har så meget at lave, så kommer jeg til at kede mig. Så må jeg vente på, 

at der kommer noget sne-vejr, så jeg kan begynde at rydde sne. De sidste to år har vi fået 

meget sne, jeg har været ude at rydde sne to-tre gange på en dag. 

 

Heldigvis har jeg mit arbejde og noget at stå op til. 

 

Jeg er ikke en af dem, der gider stå i et skur og drikke. Mange af mine gamle kammerater står 

der eller ned på banegården. Jeg ser dem en gang imellem, men jeg har sådan en lille løgn, 

hvis de spørger om ikke, jeg kommer over og drikker en øl. Det er ikke noget, jeg gider at 

bruge min tid på. Jeg bliver flov over at skulle stå der og drikke bajere klokken lort om 

morgenen, så det er ikke lige mig. 

 

Er det flovt at drikke så meget? 

 

Ja måske er det, jeg vælger jo at sidde her og drikke. Jeg er nok mere flov over at vise mig 

inde i byen eller oppe bag ved banegården, der står alle de der bumser, som jeg kalder dem. 

Det er ikke mig. 

 

Så dem vil du ikke stå sammen med? 
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Nej, det har jeg aldrig ville, selv om jeg godt ved, de har samme problem som mig, for så er 

man helt ned i skidtet, men jeg kender mange af dem. 

Jeg samler gammelt tøj ind.. Hvis der er nogen herude, der har en gammel trøje, der ikke er 

gået i stykker, så samler jeg dem sammen, og så har jeg kørt ud med dem til dem, der står 

ude under en bro eller sidder i et skur. De har ikke penge til nyt tøj, og så mener jeg godt, jeg 

kan hjælpe, for vi har jo samme problem, selv om mit ikke er så stort. 

 

For 4-5 år siden kørte jeg det ud til Dansk Røde Kors, men de vil bare tjene penge på det. Så 

vil jeg hellere køre det ud til dem, der står i skuret. Jeg kender dem snart alle sammem. Men 

de vil ikke have noget hjælp. Eller også har kommunen opgivet dem, jeg ved det ikke. 

 

Har du meget med de andre beboere at gøre? 

 

Ja, jeg snakker da med dem, og jeg er da kærester med en af damerne, der bor herude. 

Hende er jeg blevet ringforlovet med. 

 

Skal I giftes.? 

 

Det har vi snakket om, men hun har været gift en gang og det har jeg også, så det tror jeg 

ikke. Men vi har snakket om at flytte sammen, men så fik jeg kolde fødder. Jeg tror ikke, jeg 

var klar til det med sådan et liv, jeg har og de problemer, jeg har med øllene. Vi har lavet en 

aftale, om vi må hellere lade være med at være sammen, når jeg drikker. Det er ikke fordi, jeg 

bliver farlig, men så tænker jeg mere på øllene end på hende. Men hun kommer da lige over 

og ryger en smøg. Hun kommer lige over og kigger til mig, hun er rigtig sød til at støtte mig. 

 

Nu skal jeg først have nogle øl igen til nytår. Det er første gang, jeg har planlagt, hvornår jeg 

skal have igen så lang tid i forvejen. Det er måske, fordi jeg har haft så travlt den seneste tid. 

 

For jeg har ikke savnet det. Jeg kom først til at tænke på det, da min kæreste spurgte mig om, 

hvor lang tid det var siden sidst. Og hvis ikke det var, fordi jeg skulle til fødselsdag inde ved 

siden af, så havde jeg ikke savnet det. 

 

En af pædagogerne mener, at det var fordi, jeg havde haft meget at lave. Det er hende, der 

plejer at støtte mig og hjælpe mig med min antabus. Det gør de andre også, men hun går 

mere op i det. Hun har kendt mig i lang tid. For et par år siden tog hun mig inde på sengen og 

sagde, at nu skulle jeg på antabus, for dengang kunne jeg godt sige, at nu tog jeg antabussen, 

og så gik jeg op og købte bajere i stedet for. For når jeg havde fået et 3-4 bajere, kunne der jo 

gå flere timer, før jeg kunne komme på antabus. Nu tog hun mig så bare på sengekanten, for 

hun vidste, at jeg har det med min mave,  

 

Blev du ikke sur over, at hun blander sig.? 

 

Jo, men der går ikke mere end 5-10 minutter. Så kan jeg godt se, at det er godt nok, hun 

blander sig. 

 

Er du glad for at bo herude? 

 

Ja, på en måde. Nu har jeg to børn, men de er voksne nu. Jeg kunne godt have dem boende 

hos mig dengang, men så skulle jeg have haft en større lejlighed, og jeg drak også for meget.  

Men vi delte det, så når der var noget på skolen med min søn, så var det mig, der tog af sted 

med en pædagog, og var det med vores datter, så tog min eks-kone af sted med en pædagog, 

der kom hos hende. Nu kan vi godt være i stuen sammen, vi har lige været til fødselsdag 

sammen min eks-kone og jeg. 
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Min søn, han drikker næsten ikke. Det er kun lidt sammen med vennerne, når de skal i byen. 

Han er snart udlært bager. Men jeg har også brugt meget tid på at forklare ham, at han ikke 

skal gøre lige som mig. 

 

De sagde til mig ude på sygehuset, syvende gang jeg blev indlagt, at hvis ikke jeg holdt op 

med at drikke, så ville jeg dø. Der var to overlæger, de vidste mig to billeder. Et billede af en 

fin og rask mave og et billede af min mave, og der fik jeg et chok. 

Jeg fik at vide, at sådan en mave kunne de ikke forny på sygehuset, så hvis ikke jeg holdt op, 

så ville jeg dø. 

 

Og jeg havde fået en ny læge, og han var rigtig sød. Han sagde at hvis jeg bare holdt 6-7 uger 

af gangen og kun drak øl en enkelt weekend, så ville det være godt for mig. 

Han gav mig også nogle nye piller. Der tog smerterne, men jeg får det dårligt af dem næste 

dag, så jeg prøver at holde op med at drikke, så jeg kan komme af med de piller. 

 

Nu går jeg så ude på et behandlingscenter, hvor der er en jeg snakker med. 

 

Hvad kan I så snakke om? 

 

Vi snakker om mit problem med alkohol. Jeg har måske en lille sorte Per omme i nakken, der 

bestemmer. Og om hvordan jeg har det, og hvor meget lyst jeg har til at drikke. 

Men jeg har ikke været derude i de to måneder, hvor jeg havde så travlt på arbejdet. Der har 

jeg ikke haft tid til at tænke på det. 

 

Så hvis du har travlt hele året, så drikker du ikke? 

 

Nej det tror jeg ikke. Men kan jeg bare gå tre måneder vil det være godt for mig, jeg vil ikke 

sige jeg savner det. Men i dag bruger jeg det mest for at hygge mig med det. Men så kommer 

jeg til at se 10 film på en dag og så kan der hurtigt blive drukket nogle bajere,  

 

Men jeg har da et problem, det ved jeg da. Men jeg syntes ikke, det er så stort som, det har 

været. Tidligere kunne jeg bare låse min dør og rulle gardinerne ned, så sad jeg her i 14 dage 

og drak. Jeg var pisseligeglad med det hele, og folk kunne stå og banke på, uden jeg åbnede. 

Sådan er det ikke mere. Nu ruller jeg ikke gardinerne ned, og pædagogerne har fået en nøgle, 

så de kan låse sig ind. 

Men de gør det kun, hvis ikke de har set mig i et par dage. Det er de meget søde til. 

 

Hvad skulle man have gjort for at hjælpe dig, dengang du startede? 

 

Jeg skulle nok have haft noget mere støtte og været på antabus. 
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Interview 7 

 

Mand 28 år, bor på døgntilbud. 

 

Har du fået noget at vide om, hvad det skal bruges til ? 

 

For, at andre kan få hjælp til at holde op med at drikke. 

 

Hvor længe har du været holdt op? 

 

Jeg har været holdt i 6 måneder. 

 

Hvordan kunne det lade sig gøre? 

 

Fordi jeg kom herned. Man må ikke ryge her. 

 

Hvad var det, du røg? 

 

Jeg røg hash. Hver dag. Det var et længerevarende misbrug, siden jeg var 15 år. Jeg er 28 nu. 

Før jeg kom her, boede jeg på et forsorgshjem. Jeg kom her, fordi jeg skulle afsone en dom. 

Da så jeg ikke måtte ryge, så måtte jeg stoppe. Jeg tog en kold tyrker, der var ikke nogen, der 

kunne hjælpe mig. Jeg havde været i Esbjerg, men de sagde nej. Jeg ved ikke hvorfor, men 

det var noget med, at kommunen ikke kunne hjælpe mig, så har jeg bare taget truxal. Det var 

jeg nødt til. 

 

Dengang du røg, var det alene eller sammen med andre.? 

 

Begge dele. 

 

Hvorfor røg du? 

 

For at stoppe mine tanker og for at få ro 

 

For at blive lidt sløv? 

 

Jeg vil ikke sige, jeg var sløv, men det var jeg jo nok et eller andet sted. 

 

Hvad så nu, har du tanker nu? 

 

Ikke så meget. Nogle gange savner jeg at ryge. Det vil man nok altid savne. 

 

Da du kom her, fik du at vide, at du ikke måtte ryge her på stedet? 

 

Nej, sådan sagde de ikke. De første par dage måtte jeg godt, men jeg har ikke røget, siden jeg 

kom. 

 

Så du holdt bare op. Havde du bestemt det hjemmefra? 

 

Ja, det havde jeg 

 

Ville du gerne ud af det? 

 

Ja, det ville jeg. Min familie syntes ikke, det var en god ide, og det syntes jeg heller ikke selv. 

 

Det er også dyrt? 
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Længerevarende mæssigt er det. 

 

Hvor meget røg du? 

 

100 gram om måneden 

 

Hvordan fik du råd til det? 

 

Jeg er pensionist, så jeg kunne få råd ud af min pension. Det kommer an på, hvad man ryger. 

Jeg røg skunk og cannabis, det kostede 60 kr. grammet for en ordentlig kvalitet. På 

forsorgshjemmet betalte jeg 4300 kr. om måneden for at bo, og så fik jeg også mad. 

 

Arbejde du dernede? 

 

Det skal man ikke, hvis man er pensionist. Jeg arbejdede ikke, for jeg kunne ikke lide 

arbejdet, det var sådan noget produktion. Jeg har godt nok ikke prøvet det, men man fik kun 

35 kr om dagen for at arbejde, så det gad jeg ikke. 

 

Hvorfor er du ikke begyndt igen? 

 

Fordi jeg har to drenge, som jeg gerne vil have mere samvær med, og så dur det ikke, at man 

ryger hash. 

 

Snakker du med nogen af de andre?  

 

Der er ikke rigtig nogen hernede, der har været misbruger. Der er en anden, der har røget 

hash, men ham snakker jeg ikke så meget med. 

 

Hvorfor ikke? 

 

Fordi vi er to forskellige typer. 

 

 

Hvis du nu begyndt at ryge igen, kunne du så stadig besøge dem? 

 

Så kunne kommunen gå ind og sige, at jeg ikke måtte besøge dem. Jeg lægger også urinprøve 

 

Hver dag? 

 

Nej når jeg har været hjemme på weekenden, så de er sikre på, at jeg ikke har røget. 

Jeg ved heller ikke, hvordan man får fat på hash herude, det er jeg meget glad for. 

 

I bor også langt ude på landet? 

 

Ja, det er jeg glad for, så kommer man lidt væk fra det hele. 

 

Urinprøven var det dig selv, der foreslog det? 

 

Det er frivilligt, de sagde, de havde sådan nogen test, og jeg vidste ikke selv, om jeg var 

clean, så jeg ville gerne. Det er for at bevidne, at jeg er clean, og så de kan stole på mig, og 

så er der noget at være stolt af i stedet for bare at ryge hash. Det får jeg ikke rigtig noget 

stolthed ud af. 

 

Skriver du ned, hvor længe du har været clean? 
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Nej, jeg kan huske det. jeg stoppede den 27. april.  

 

Hvad får du tiden til at gå med her? 

 

Jeg spiller x-boks. 

 

Har du noget arbejde.? 

 

Jeg hjælper med at lave mad herovre en dag om ugen. Så laver jeg mad sammen med en 

pædagog til alle dem, der bor her. Madlavningen kan jeg godt lide. Det andet arbejde gider jeg 

ikke, så det gør jeg ikke. 

 

Dengang du røg var det sammen med andre eller alene? 

 

Mest sammen med andre. 

 

Hvad siger de til, at du er holdt op? 

 

De syntes, det er flot. De ville også gerne holde op. 

 

Så det var godt, du kom her? 

 

Ja, men jeg skal kun være her et år, men jeg vil gerne være her længere, for jeg føler mig 

ikke klar til at komme ud i samfundet endnu. Det har jeg ikke viljestyrke til. For trangen er der 

stadigvæk 

 

Jeg har snakket med nogen, hvor et par stykker har sagt, at de ikke have lyst til at snakke om 

dengang, hvor de var misbrugere, har du det også sådan? 

 

Som regel, så bryder jeg mig heller ikke om at snakke om det. Men hvis jeg ikke snakker om 

det, så kan jeg jo ikke hjælpe andre. Og jeg var selv irriteret over, at jeg ikke kunne få noget 

hjælp, jeg måtte jo bare tage en kold tyrker. 

 

Hvis man nu skulle have hjulpet dig dengang, hvad skulle man så have gjort? 

 

Sendt mig i døgnbehandling, men det er jeg jo kommet nu. Jeg ved ikke lige, hvad de kunne 

have hjulpet mig med. Men givet mig noget truxal, så jeg kunne få slappet af og snakket med 

mig om, hvordan jeg havde det. Jeg havde det ikke specielt godt, da jeg stoppede. Jeg havdee 

svedeture og myldertanker. Det var ikke sjovt, især ikke svedeturene. Jeg havde svedeture 

hver dag de første tre måneder. 

 

Fik du noget for abstinenser? 

 

Ikke nok. Jeg fik noget fra lægen. 

 

Kommer du ikke til at kede dig, når ikke du arbejder? 

 

Jeg spiller x-boks, det kan jeg gøre 24 timer i døgnet, jeg spiller på nettet. 

 

Snakker du med personalet ? 

 

Tit, hverdag, hvis jeg ikke kunne snakke med dem, ved jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. så tror 

jeg simpelthen, jeg var flippet ud. For jeg har stadig min trang til at ryge hash, så hvis ikke jeg 

kunne snakke med dem, ved jeg ikke, hvad jeg havde gjort. 
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Hvad siger de så til dig? 

 

De syntes, det er godt gået. Jeg har faktisk også lovet mig selv, at når jeg var stoppet i et 

halvt år, måtte jeg få en stor is, men det har jeg ikke fået gjort. 

 

Snakker I om, hvad du skal i fremtiden? 

 

Nej egentlig ikke. Nu vil jeg først have det her år til at gå, så vil jeg se, om jeg ikke kan blive 

her lidt længere, et år mere eller sådan noget. Men jeg ved ikke, hvad der skal ske 

længerevarende mæssigt. 

 

Hvad kunne du godt tænke dig? 

 

Bo i en lejlighed med mine børn. Men det er jeg ikke stærk nok til endnu, for min trang til at 

ryge hash er lige så stor nu, som da jeg stoppede. Det er jeg lidt ked af. Jeg er også ked af, at 

jeg ikke kunne få hjælp til at stoppe dengang. Men jeg ville ud af det, og jeg har altid sagt til 

mig selv, at hvis man vil hjælpes, så kan man hjælpes, men der var ikke andre end lægen, der 

kunne hjælpe med de der truxal. 

 

Var det tankerne, du skulle have hjælp til? 

 

Ja, da jeg røg hash, røg jeg kun tre smøger om dagen, men nu ryger jeg 20 om dagen. 

 

Dengang du røg hash, lavede du andet i løbet af sådan en dag? 

 

Ja jeg spillede x-boks. 

 

Var der noget, du kunne tænke dig at lave i stedet for? 

 

Det ved jeg ikke, ryge smøger. Det er det eneste, jeg gør. Jeg gider ikke ryge hash mere, det 

er der ikke noget godt i. Man kan også få en hash psykose.  

 

Det kunne jo også være, man ryger fordi, man keder sig? 

 

Det gjorde jeg ikke. Jeg røg for at få alle mine tanker stoppet. Det var ikke fordi, jeg kedede 

mig, for så skulle jeg kede mig hele tiden, for jeg spillede bare x-boks og røg hash. Min familie 

syntes heller ikke, det var en god ide. 

 

Er de glade for, at du holdt op? 

 

Ja, det er de. Jeg kunne også blive rigtig hidsig, da jeg røg hash. Det bliver jeg heller ikke 

mere, så nogen gange blev jeg uvenner med mine venner og min familie, det er der ikke noget 

godt i. 

 

Så der er mange ting, der forandrer sig? 

 

Ja 

 

Hvis du nu var kommet til mig, og jeg havde sagt, nu skal du stoppe og du skal arbejde her, 

hvad havde du så sagt? 

 

Det var jeg jo blevet nødt til, ellers havde jeg jo ikke kunnet få den hjælp, jeg skulle have. Det 

er jo også godt at have noget at lave om dagen, så man ikke bare sidder hjemme med sine 
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tanker og får trang til at ryge. Det var også det, der fik mig til at stoppe her. Jeg sagde selv til 

kommunen, at jeg gerne ville ud af det. 

 

Hvis du nu havde boet i X stadig, var det så lykkes ? 

 

Nej, for der kender jeg alle mulige, Det havde i hvert fald været hårdt, hvis jeg skulle stoppe 

på den måde. Det er godt at flytte et andet sted hen. 

 

Hvornår får du lyst til at ryge igen? 

 

Når jeg ikke har det godt inde i hovedet. Her på det sidste har jeg haft stor trang til det igen, 

fordi min mormor lige er død, men så ryger jeg en smøg i stedet for. Så tænker jeg ikke mere 

over det. I min verden er det faktisk cigaretter, der burde være forbudt, for du kan dø af 

lungekræft. Jeg ved godt, at hash lammer nogle hjerneceller, og de kan være lammet i 

virkelig, virkelig lang tid, og man kan få en hashpsykose, men hvis man ikke kan få sine 

cigaretter, er det lige før, man kommer op og slås. 

 

Du sagde, du gik og kedede dig en gang imellem? 

 

Jeg keder mig tit, jeg har aldrig kedet mig så meget, som jeg gør her. 

 

Får du så ikke lyst til at gå over på værkstedet? 

 

Jeg kan ikke med så mange folk. Angst kan man godt sige. Der er nogle mennesker, jeg slet 

ikke kan med, og andre jeg godt kan med. Nogle af de andre, der bor her har så travlt med, 

hvad man laver. 

Jeg kan ikke med for mange mennesker ad gangen, så går jeg simpelthen i selvsving. Jeg 

bliver usikker. Jeg har en ven her, vi snakker meget sammen og ser film sammen. Vi snakker 

meget sammen også om vores problemer og sådan. Før han kom, snakkede jeg ikke rigtig 

med nogen. 

Da kunne jeg godt låse mig inde på mit værelse i flere timer og spille x-boks og være ked af 

det, men så kom han, og jeg blev mere glad. 

 

Kunne du ikke snakke med personalet, om det du var ked af? 

 

Det gjorde jeg også tit, og om min trang til at ryge hash. Men det løser ikke mine problemer. 

Jeg snakker med min ven om alt muligt, men jeg sover det meste af dagen væk. Jeg sover til 

kl. 3 om eftermiddagen, så går jeg i seng kl. 12- 1 stykker om aftnen. Det er ikke godt at sove 

så lang tid, som jeg sover. De siger, jeg sover hele min dag væk, og at jeg skal have noget ud 

af dagen. 

 

Kunne du holde til at arbejde hver dag? 

 

Det tror jeg ikke. Jeg har ikke arbejdet, siden jeg var 21 år. Jeg har en gang arbejdet på en 

bar, der måtte vi ikke ryge hash, så tog jeg væk en gang imellem for at ryge hash. Vi måtte 

heller ikke drikke på arbejdet, det var fornuftigt nok. 

 

Hvis du nu begynder igen, vil du så have svigtet nogen? 

 

Jeg ville svigte mig selv. 

 

 

 

 

 




