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Dedikation
Til mine venner og familie, der stod ved min side,
da jeg havde allermest behov.
I nutid og fortid.
Og til næstekærlighed, som den udspiller sig imellem mennesker.

Jeg er mig. Og du er dig.
Og alt dette er kun ment som forslag.
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ALKOHOLIKEREN OG DEN GODE FE

På sin vandring igennem livet møder alkoholikeren en dag en god fe.
Af medfølelse med det ulyksalige menneske, forbarmer hun sig over
ham og siger:
”Du må få to ønsker opfyldt – lige meget hvilke”. Alkoholikeren svarer, at han gerne vil udbede sig betænkningstid, for det kan gå hen og
blive nogle skæbneformende svar, han skal afgive. En hel dag bruger
han på at gruble over, hvad han helst vil have. Da han har fundet svaret, vender han stolt tilbage til feen.
”Nå, har du tænkt dig godt om, hvilke ønsker du gerne vil have opfyldt?”, spørger feen.
”Ja, det har jeg”, svarer alkoholikeren. ”Som det første ønske vil jeg
gerne bede om en flaske whisky, der aldrig kan blive tømt”. Magi bliver udført og ”vupti” foran alkoholikeren står en flaske whisky, der
aldrig vil løbe tør.
”Hvad vil du så bruge dit andet ønske til?”, spørger feen. ”Har du
brug for endnu en dag til at tænke over svaret?”
”Nej, det har jeg ikke”, svarer alkoholikeren. ”Det er da nemt
nok. Med mit andet ønske, vil jeg gerne bede om en til flaske whisky,
der aldrig kan tømmes.”
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Manden i spejlet v. Lilo Liselotte Germer
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VELKOMMEN

Denne bog er til dig, der ønsker at blive klogere på problemstillingen
brug-storforbrug-misbrug og kemisk afhængighed af alkohol og andre
stemningsændrende midler.
Hvis du er i min målgruppe, er du enten en, der selv har bakset
med denne problemstilling i et stykke tid, eller du er pårørende til et
menneske, som kender til problemet og ønsker at forstå, hvordan
verden ser ud fra hans eller hendes synsvinkel.
Du kan også være et menneske, som i dit arbejde støder på mennesker med denne type problemer og derfor gerne vil forstå problemet bedre for i højere grad at kunne hjælpe dine patienter, klienter
eller borgere. Alle skal I være velkomne.
På engelsk eksisterer et udtryk, der hedder, at man er under a spell.
Det var det udtryk, jeg havde i tankerne, da jeg gav denne bog titlen
”Fortryllet”.
At være under a spell betyder, at du er blevet underkastet en spell;
en magisk formular eller måske ligefrem en forbandelse. At være
”forhekset” er et andet udtryk for nogenlunde det samme. Jeg ville
dog ikke kalde min bog dette af flere årsager.
For det første signalerer det onde hensigter hos en anden, som har
forhekset den, der i så fald måtte være ”forhekset”. For det andet, er
det vigtigt for mig at fastslå, at jeg ikke har noget ærinde i at dæmonisere hverken alkoholisme eller kemisk afhængighed.
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Som bogen vil afdække undervejs, er der forklaringer bag afhængig
adfærd, som videnskaben efterhånden er i stand til at give en temmelig præcis forståelse af.
I de kommende år vil denne forståelse forhåbentlig i stadig større
grad erstatte den tænkning, der blev praktiseret i tidligere tider, hvor
mange mente, at ”mørke kræfter” var på spil i et menneske, som var
blevet afhængig, eller at personen simpelthen manglede rygrad eller
slet og ret var ”et dårligt menneske”.
Udtrykket ”fortryllet” er mere dækkende, fordi hensigten med titlen er at anskueliggøre sindstilstanden hos det alkoholiske eller afhængige menneske, der ofte udfører handlinger, som det hverken kan
forstå eller identificere sig med. Det er også almindeligt kendt, at ”den
fortryllede” ofte selv synes tilstanden er ganske behagelig, mens den
står på.
De generationer, der er vokset op med J.K. Rowlings Harry Potterunivers, vil have let ved at genkende fænomenet at agere ”ufrit”,
hvis man er under a spell, hvad enten det er i positiv eller negativ
retning. Denne type eksempler på at være i ”fortryllede tilstande”
bliver demonstreret med større og mindre morskab til følge igennem
hele denne bog- og filmserie, når troldmænd og hekse udfører deres
kunster.
For at fjerne det ondsindede og dæmoniske fra udtrykket under a
spell, kan man til sammenligning i Harry Potters univers komme
under a spell, fordi man frivilligt spiser en karamel eller drikker en
potion, der er en drik med magiske egenskaber.
Hvad enten man associerer negativt eller positivt til det at være
fortryllet, indebærer udtrykket, at tilstanden er noget andet end at
være sane; ved sin sunde fornufts brug, der samtidig introduceres
som et alternativ.
Et af de problemer, pårørende til misbrugere oplever, er, at den afhængige ikke selv ønsker sig at være i andre tilstande. Det kan være
16
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fortvivlende at se på, hvordan et menneske nærmest opløses for øjnene af en, uden man hverken kan eller må få lov til at gribe ind.
Hvad kan det være for en forbandet stærk spell, der kan afstedkomme så uheldige reaktioner hos et menneske? At forklare fænomenet ”alkoholisk fortryllelse” er derfor en stor del af, hvad denne
bog handler om.
Som det forhåbentlig vil fremgå tydeligt, har jeg en del erfaring
med at både give efter for trangen til at beruse mig, at selv efterfølgende gøre op med problemstillingen, og siden at hjælpe andre til at
gøre det samme.
Det er en vedvarende diskussion i min branche, om man selv bør
være tidligere misbruger, når man behandler misbrugere. Jeg synes
ikke, en fortid som misbruger skal være den eneste kvalifikation, og
jeg har mødt dygtige behandlere, der ikke selv har været misbrugere.
Omvendt tror jeg ikke det skader, at man selv har prøvet tilstandene
både før, under og efter, at ”den alkoholiske fortryllelse” henholdsvis blev skabt, hærgede og gik i opløsning igen.
Har du nogensinde tænkt over, hvor stort alting virkede på dig, som
barn? Huse? Haver? Biler?
Jeg kan stadig huske, hvor uendelig stor legepladsen virkede på
mig i min børnehave.
En dag opsøgte jeg den igen og blev nærmest forarget over, hvor
lille den tog sig ud for mig som voksen. Sådan har jeg det også med
misbrugsproblemstillinger i dag. Det, der engang virkede fuldkommen uoverskueligt for mig, ser jeg i dag som en række ordnede
mønstre og slet ikke så uoverskueligt og ”stort”, som dengang jeg
vandrede rundt uden at kunne finde hoved og hale på, hvad der var
psykologiske og følelsesmæssige dysfunktioner, og hvad der var
problemstillinger, som specifikt knyttede sig til mit stadigt større
indtag af rusmidler.
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I mere end 20 år har jeg arbejdet på at lære at ”kaste mod-besværgelser” både ved at forsøge at tilegne mig mest mulig viden om forskellige behandlingsformer, blande de eksisterende og byde ind med
mine selvopfundne metoder.
For nylig læste jeg bogen ”Alkymisten” af Paul Coelho. Det er en
fin lille bog, der handler om en ung mands rejse udi verden og om
realisationen af hans sande, iboende potentiale. Med andre ord, en
rigtig eventyrbog, som mange af os vil kunne forholde os til, i hvert
fald hvis vi tænker os selv på tilsvarende rejser og ønsker at blive
den bedste udgave af os selv.
I denne fortælling skal hovedpersonen krydse en ørken, som en
del af en større karavane. Før vores ”helt”, hovedpersonen, kan
krydse ørkenen må han underlægge sig kommandoen af en karavanefører, der er en brysk herre, men som også netop er respektindgydende, fordi han forstår ørkenens farer. Han har brugt størstedelen af
sit liv på at gennemrejse denne ørken, og han er ikke bange for at
påtage sig ansvaret for medlemmerne af sin karavane. Han kræver
dog, at deltagerne underlægger sig hans autoritet, for ellers kan han
ikke garantere for deres sikkerhed. Dette billede kan du lige tænke
over et øjeblik. Det har nemlig betydelig relevans for den rejse, også
du står foran at skulle påbegynde.
Hvad enten du kalder det en magisk spell, der skal brydes eller en
ørken, som skal betvinges, så vil et opgør med det, der sandsynligvis
har været et tilbagevendende problem for dig igennem adskillige år,
være en rejse udi ukendt terræn. Du må udi et terræn, hvor bevisligt
mange afpillede knogler stikker i vejret. Det er en farlig rejse. Statistikkerne viser det med al tydelighed. Folk dør uden hjælp. Denne
bog er din rejsevejledning.
Som en god rejsefører vil jeg af og til falde ned i geledderne, opmuntre dig og fortælle hvilke udfordringer, vi vil møde som de næste.
Det kan jeg gøre, fordi jeg kender min ørken. Men jeg kan ikke gå
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vejen for dig. Du må selv foretage rejsen. Ved min side og med min
hjælp. Hvis du ønsker den.
I forhold til det ansvar som lederen af karavanen påtager sig, har
jeg truffet et valg om at tale til dig, som har behov for at krydse ørkenen. En hvilken som helst bog skal have et publikum. Jeg ved, at
denne bog kommer både misbrugere, pårørende og professionelle til
gavn.
Jeg har valgt en form, hvor jeg retter min tale direkte til dig, der selv
har problemet, dig som enten drikker for meget alkohol, ryger for
mange joints eller, hvad dit misbrugsproblem end måtte være. Konkret vil jeg stille en række spørgsmål, der med fordel kan besvares
efter de kapitler, jeg mener indbyder til ekstra refleksion hos den, der
har et misbrugsproblem. På den måde har bogen i nogen grad karakter af at være en selvhjælpsbog, skrevet i anden person ental.
Derudover gennemgår jeg forskellige emner og temaer, der ikke
specifikt henvender sig til hverken den ene eller den anden gruppe,
men som med fordel kan læses af alle, der ønsker at blive klogere på
problemstillingen.
Til dig, der enten er pårørende eller professionel, håber jeg, at du vil
kunne abstrahere fra det forhold, at bogen er skrevet direkte til misbrugeren. Hvis dit motiv er at kende misbrugerens verden set indefra, er jeg sikker på, du også vil kunne udlede noget fornuftigt af at
observere hvilken rejse, der er nødvendig for din klient eller dit familiemedlem at foretage, inden vedkommende bliver velbevandret i
disse spørgsmål.
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ADVARSEL

Den nu afdøde islandske behandler Baldur, der for mere end tyve år
siden huserede på en nordsjællandsk behandlingsinstitution for alkoholikere, sagde i spøg, at der burde hænge en advarselstrekant
over døren til institutioner som den nævnte, så man i det mindste
blev givet en mulighed for at stikke halen mellem benene.
Tankegangen bag dette udsagn var, at for det menneske, der stadig ønskede en sorgløs druktilværelse, ville der være stor sandsynlighed for, at mødet med den pågældende behandlingsinstitution og
dens behandlingsfilosofi ville gøre det umuligt at fortsætte med ubevidst selvdestruktion efterfølgende.
Det vil sige, man ville rimeligvis stadig kunne drikke sig beruset
igen, men uskylden ville være pillet af én, og den er som bekendt
ikke til at genetablere. Og med uskylden ville glæden ved beruselsen
samtidigt ryge – heraf det rimelige i en advarselstrekant.
På samme måde kan det ikke udelukkes, selvom bogens formål ikke
er at gøre alle folk tørlagte, at mødet med denne bog, kan gøre det
svært for mennesker at fortsætte som om intet var hændt, bagefter.
Lad derfor også enhver, der læser dette, vide sig advaret!
Dit forhold til alkohol og andre stemningsændrende
midler risikerer at ændre sig for bestandigt ved mødet
med denne bog!
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BOGENS OPBYGNING,
FORMÅL OG MÅLGRUPPE
Jeg tror, at du sidder med denne bog i hånden, fordi du ønsker din
frihed tilbage.
Du er sandsynligvis selv træt af at være statist i dit eget liv, når
noget, der er større end dig, tager over og får dig til at gøre ting, du
ikke ville have gjort, hvis du havde været ”den bedste udgave af dig
selv” – nøgtern og klart tænkende.
Sandsynligheden for, at du frivilligt er havnet i dette problem, er
stor. Heri ligger også mange årsager til forvirring både i dig selv og
dem, der står dig nær, som mener at vide, at når du selv er begyndt
den givne adfærd, så du må da også være i stand til at stoppe den,
ikke?
Men så nemt er det bare sjældent – i hvert fald ikke uden de rette
værktøjer.
Du er altså sandsynligvis et menneske, der godt kan lide den ændrede bevidsthedstilstand, som kommer, når du foretager en eller
anden stemningsændrende handling som eksempel at drikke alkohol. Det kunne jeg i hvert fald.
Herudaf opstår også et andet meget stort problem, for har du
overhovedet lyst til at leve dit liv på en anden måde?
Det er velkendt, at mennesker med en trang til at beruse sig kan
betragte dette spørgsmål forskelligt, på forskellige tidspunkter. Lad
os alligevel antage, at du nu er et sted, hvor motivationen til at forandre i noget, der ikke virker, er til stede. Og at du ikke læser denne
21
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bog helt uden egen-motivation, fordi et andet velmenende menneske
har ambitioner på dine vegne.
I så fald sidder du måske med denne bog i dine hænder, fordi du
håber at finde de redskaber, du har behov for, hvis du skal ”vende
slagets gang”.
Du vil med andre ord gerne selv genvinde kontrollen over dit liv,
uagtet om dit problem set med omverdens øjne har været større eller
mindre, og egentlig også uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt
din fremtid stadig skal rumme et mere eller mindre kontrolleret indtag af eksempelvis alkohol. Du er altså et menneske, som har lyst til
at lave om på noget i dit liv og håber, du er kommet til en, der kan
hjælpe dig.
Det kan være, at det er alkohol, der er dit hovedproblem. Det kan
også være, der er andre problemstillinger inde over som for eksempel hash og andre former for stoffer eller sågar stemningsændrende
adfærd såsom at gamble (ludomani), et afhængighedspræget forhold
til arbejde eller sex, internetafhængighed, spiseforstyrrelser eller
andet.
Nogle gange vil du veksle mellem flere typer, så du oplever, at når
du tager en pause fra det ene, vil noget andet begynde at dominere
uhensigtsmæssigt.
Mit råd til dig er, at hvis dit problem ”kun” er for meget alkohol,
så vær ikke bange for at læse din egen adfærd ind i nogle sammenligninger med også andre udtryk for misbrug og afhængighed, end
det du genkender fra dig selv. At forstå sin egen adfærd i et bredere
perspektiv giver nemlig en større forståelse af problemet.
Det er ikke bedre at være alkoholiker end at være stiknarkoman.
Det er til sammenligning heller ikke bedre at være arbejdsnarkoman,
ludoman eller sexafhængig end at være alkoholiker. Som du vil
komme til at forstå, er årsagerne, der driver mennesker til den ene
eller den anden form for afhængighedspræget adfærd ofte de samme.
Nogle gange kan det skyldes, at det var det ene stemningsændrende
22
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middel, man blev introduceret til førend det andet, som afgjorde, om
ens sti gik i den ene eller den anden retning.
Prøv derfor at tilegne dig disse emner så fordomsfrit som muligt.
Særligt i forhold til alkoholproblemstillingen er der ét spørgsmål,
som altid står forrest i det menneske, som oplever problemer hermed, og som mere eller mindre frivilligt ledes til at skulle se sin egen
adfærd kritisk efter i sømmene. Og det er:
Kan jeg komme til at lære at drikke kontrolleret igen?
Dette spørgsmål er slet ikke så komplekst, som mange mennesker
gør det til. Selvom det helt sikkert inviterer til splid imellem mange.
Den helt klassiske konflikt eksisterer imellem den person, som drikker, og dennes pårørende, for hvem livet ofte ville være meget nemmere, hvis den overforbrugende bare lod helt være med at drikke.
Konflikten findes også imellem forskellige ”skoler”, der ser forskelligt på både årsager til misbrug og løsningsforlag hertil. Jeg har
været på besøg i alle lejre. Og jeg mener at have set rigeligt til at
kunne udlede nogle generaliserbare forhold.
Problemet er ikke så svært. Det hele handler om optik. Og om
genkendelse.
Ser man klart, og er man parat til at være ærlig, så vil man helt
sikkert kende svaret på dette spørgsmål, når man samvittighedsfuldt
har fulgt trinene i denne selvhjælpsbog.
I forhold til problemer med narkotiske stoffer, har jeg i denne bog
valgt helt at se bort fra muligheden af, at indtag kan foregå på en kontrolleret måde. Måske vil de samme principper, som jeg opstiller for
alkoholindtagelse og anden sammenlignelig adfærd kunne overføres
på visse typer af stoffer. Men jeg vil ikke begive mig ud i spekulationer herom, både fordi markedet for narkotiske stoffer per definition er
ureguleret, og fordi der ikke kan opstilles objektive kriterier for mæng23
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der på grund af svingende kvalitet. Dertil kommer, at det i alle tilfælde
er ulovlige handlinger.
Jo mere man observerer alkohol og stoffers ødelæggende kraft, desto
mere lærer man, at mennesker, der har indtaget tilstrækkelige mængder heraf over en længere periode, mister evnen til selvstændig
tænkning. Og i visse tilfælde ødelægges også hjernen fysisk.
Netop på denne dag, hvor jeg skriver disse linjer, har jeg modtaget besked om, at en klient i begyndelsen af 50’erne, jeg var kommet
i kontakt med, fordi hans familie ville have mig til at hjælpe ham, er
blevet vurderet ”uden for terapeutisk rækkevidde”.
Det er normalt en term jeg har stor modstand på – ikke mindst
fordi jeg har set, at der rent faktisk godt kan ske større og små mirakler af og til, også efter at såkaldt ”sagkyndige” har udtalt sig på denne
måde om en klient, borger eller patient.
I dette tilfælde havde jeg dog også min tvivl. Personen var så
dårlig, at når jeg stillede ham et forholdsvis simpelt spørgsmål, så
tog det mellem 15-20 sekunder, førend der kom et svar. Så lang var
hans mentale reaktionstid. Det er i sig selv et stærkt fingerpeg om, at
hjernen har taget skade af det massive alkoholindtag.
Førend jeg overhovedet ville kunne påbegynde et arbejde med
denne mand, vurderede jeg derfor, at han var nødt til først at blive
afgiftet på en professionel behandlingsenhed, hvor læger og sygeplejersker i fællesskab med omsorgspersonale kunne få ham ud af
den værste alkoholforgiftning, så der kunne danne sig et klarere billede af hans evner og potentiale.
Efter 14 dage på en sådan behandlingsenhed er dette menneske
nu blevet kørt hjem til sig selv igen. Opgivet af behandlingen, fordi
han simpelthen ikke var i stand til at samarbejde om at lave en forandring. Hjem til en fremtid, hvor han sandsynligvis vil opleve, at
hans bevidste kontakt med omverden bliver en mørkere og mørkere
grå plet. Og hvor hans hverdag – hvis ikke han dør af sit misbrug
hjemme i sin lejlighed– snart vil skulle udleves fra et plejehjem.
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Denne bog er givetvis ikke for et menneske, som allerede er indfanget så hårdt i de negative konsekvenser af et mangeårigt misbrug.
Bogen er derimod et forsøg på at undgå, at du havner det samme
sted. Og derfor fordrer den naturligvis også, at du stadig oplever
”gode perioder”, hvor du er i stand til at læse en bog og reflektere
over spørgsmål, der kræver, at du holder et forstørrelsesglas over dit
eget liv.
Forlægget til denne bog, som i en årrække kunne downloades som
e-bog på min hjemmeside, var en bog, jeg kaldte ”Drikker jeg for
meget?”. Den indeholdt mange flere terapeutiske og ”coachende”
opgaver, end den, du nu sidder med i hænderne. Mange af disse dele
er således udeladt og nogle gange erstattet af nye kapitler.
Når jeg har arbejdet med klienter i min egen klinik, har jeg altid sagt,
at arbejdet, jeg udfører, baserer sig på lige dele oplysning, terapi og
coaching, for det er alle disse størrelser, i et afbalanceret indbyrdes
forhold, som jeg har erfaring med, giver de bedste resultater. Alligevel sidder du nu med en bog, som har langt størstedelen af vægten
lagt på oplysningsdelen. Det er der et par grunde til. Den første er
bogens omfang. Da jeg så, at bogen med alle de gamle opgaver og alt
det nye, jeg ville have med, blev næsten 600 sider, kunne jeg godt
selv indse, at der måtte tyndes ud i materialet. Det var for omfattende.
Den anden grund er, at der ikke var så mange, som rent faktisk
løste alle opgaverne i bogen. De læsere af e-bogen, som var så motiverede, at de gik i gang med opgaverne, valgte alligevel i mange
tilfælde, efter at have læst den, at opsøge mig og komme i et individuelt behandlingsforløb.
Min pointe er, at denne bog hverken kan eller skal erstatte et regulært terapeutisk behandlingsforløb, der involverer menneskelig
kontakt, for dem som har dette behov.
Bogens eksistensberettigelse skal snarere ses som et stykke intensivt forebyggelsesarbejde. Den er skrevet til segmentet af overfor25
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brugere og til misbrugere af alkohol, men selv for dem, de fleste
ville kalde alkoholikere eller kemisk afhængige, kan læsningen af
denne bog godt forhindre, at slemt udvikler sig til værre.
Bogen har dog som indbygget målsætning, at den via en gradvis
opbygget bevisførelse og spejling af dig vil afdække ret tydeligt, til
hvilken kategori af de forskellige typer misbrugere, du tilhører, og
også pege på, hvad der i så fald kunne tænkes at være dit behandlingsbehov.

26

HVEM ER JEG – ”CC”

Hvem er jeg? Og hvorfor mener jeg at vide noget som helst om afhængighed, som du med fordel kan tage til dig?
Min familie – hjerterum til trods – var på flere forskellige planer
hvad, der i almindelig tale kaldes for dysfunktionel. Vi var en stor
børneflok, som tidligt oplevede, at familien omkring os gik i opløsning, og sidenhen blev hverdagen en kamp om knappe ressourcer, i
vores tilfælde ikke så meget materielt som i forhold til opmærksomhed.
I min barndom i Gentofte – inden mine forældre blev skilt –
havde vi tjenestefolk.
Jeg blev student fra Herlufsholm Kostskole med et højt karaktergennemsnit og var tillige præfekt og statsminister for den dimitterende
årgangs ”regering”. Det kan man få en hel del god markedsføring ud
af, hvis man vælger at fremhæve de rigtige aspekter af historien.
Hvis du hermed mener at vide, hvad jeg er for en størrelse, vil jeg
tilføje, at jeg også er skilsmissebarn og boede hos min mor, der som
nyskilt var på overførselsindkomst og endda boede ”på den forkerte
side af Lyngbyvejen”.
Jeg har også afsluttet en længerevarende druktur ved at sælge min
ruskindsjakke til en narkoman foran Mariakirken på Vesterbro for en
pose heroin, som jeg sniffede blot for at se, om dette var svaret. Det
var det ikke for mig.
Mit foretrukne stof var alkohol. Og senere også hash joints. Men
fælles for alle mine flugtoplevelser – om det var ud i cigaretter, suk27
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ker, 15 timers basketball om ugen, alkohol- eller hashtåger – gjaldt
det, at disse handlinger stimulerede mig. Positivt.
Jeg nød den rus, som alle disse handlinger kastede af sig. Og jeg
ville have mere af den. Indtil jeg fik for meget. Af det hele.
I 1994 greb min familie ind i dét, der var blevet et stadigt større
problem – her tænker jeg primært på alkohol og hash – og sendte
mig i behandling. Jeg var 26 år og på mange måder endnu ikke klar
til at gå vejen selv. Det tog mig endnu små tre år at finde ud af, at jeg
var ét af de mennesker, som ikke kunne lære at moderere indtaget af
alkohol og hash. Jeg havde ellers gjort mange forsøg på at prøve at
få det under kontrol.
Hvis man kan lide gode fortællinger, har jeg reserveret mere materiale, også om denne tid, til min næste bog, ”Den Spirituelle Alkoholiker”, der er en selvbiografi.
Men for nu, vil jeg blot nævne, at min sidste druktur varede i 3
måneder og 8 dage. Non-stop. Døgnet rundt.
For enden af denne tur havde jeg lært noget helt essentielt: At
drikke alkohol og ryge hash var for mig ikke længere et spørgsmål om
at lære at drikke kontrolleret eller ej. Det var et spørgsmål om liv eller
død. Hvis jeg fortsatte, ville jeg ganske givet ikke blive meget ældre.
Jeg valgte herefter at gennemgå endnu en behandling i 1997, og
jeg er glad for at kunne sige, at jeg hverken har rørt en dråbe alkohol
eller røget hash siden marts samme år.
Så rabiat behøver spørgsmålet slet ikke at blive – eller have været
– for dig, for at denne bog skal give mening. Faktisk er det mit håb,
at læsningen heraf netop kan forhindre, at du selv skal gøre dig tilsvarende erfaringer. At nævne det er såmænd også mere for at fastslå, at jeg har været helt ude i hjørnerne og researchet så grundigt,
som det kan lade sig gøre.
En gang hørte jeg den amerikanske motivator, Jack Canfield, fortælle om en af sine lærere på universitetet, der havde sagt, at hvis
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man gik rastløst rundt i boghandlere og søgte en eller anden bog,
som ikke var der – så var det nok, fordi man selv skulle skrive den.
Dette er nok også til en vis grad tilfældet for mig og denne bog.
Jeg ville have elsket at blive konfronteret med denne bogs indsigter
på daværende tidspunkt i mit liv, hvor jeg havde så stort behov. Den
har i sig en masse information, jeg selv manglede dengang, og som
jeg oprigtigt tror ville have kunnet hjælpe mig til at bremse en dyb
rutschebanetur tidligere.
Men den fandtes af gode grunde ikke. Mit dybtfølte håb er, at den
måske i stedet vil kunne have denne effekt på dig – eller én du kender og holder af.
Afhængig af øjnene, der ser, kan man udlægge dét, at jeg var så ”grundig” i forhold til at beruse mig i denne tid som meget problemfyldt –
jeg havde det jo helt tydeligvis ikke godt med mig selv. Fra min nuværende position som misbrugsbehandler kan egne erfaringer med
misbrug og afhængigheder dog godt være positive erfaringer.
Igennem hele bogen vil du derfor opleve, at jeg fletter både fagligt indhold og personlige erfaringer ind imellem hinanden, hvor jeg
synes, at sidstnævnte kan underbygge en pointe.
I det jeg selv er en såkaldt kemisk afhængig, har jeg dog også lært
at skulle leve med denne disposition for addiktion – afhængighed – på
en række andre områder, der først senere er blevet tydelige for mig.
Når jeg i dag kommer i berøring med noget, som potentielt set
kan være afhængighedsskabende, ser jeg normalt advarselslamperne
blinke forholdsvis tidligt.
Mit nu mere vågne beredskab kommer naturligvis af, at jeg har
studeret forskellige afhængighedsmønstre, hos mig selv og andre i
så stor en del af min tilværelse.
Hermed ikke sagt, at jeg ikke også begår fejl. Nogle gange skal
også jeg have et par dask, inden jeg vågner op. Men heldigvis er det
i dag ikke med helt så store negative konsekvenser til følge som tidligere – netop på grund af bevidstgørelsen, der har fundet sted.
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Faktisk har jeg været så tidligt ude i forhold til at begynde at arbejde med misbrug, at min forholdsvis unge alder – sammenlignet
med andre misbrugsbehandlere – gjorde, at jeg i en årrække følte, at
jeg skulle prøve at se ældre ud, end jeg var – eller skulle se netop så
gammel ud, som jeg var, for jeg har altid set lidt yngre ud end min
dåbsattest afslørede.
Da jeg arbejdede på døgnbehandlingscentre med narkomaner, som
også ofte var hårdkogte kriminelle med mange år i fængsel bag sig,
anlagde jeg et såkaldt ”lokumsbræt-skæg” for at indgyde mere respekt. Det smiler jeg ad i dag, for naturligvis var det helt unødvendigt.
I næsten alle tilfælde, tror jeg, at jeg høstede den respekt, jeg
eventuelt modtog, fordi jeg brændte for problemstillingen og ikke
så meget på grund af mere eller mindre nærværende hårvækst i mit
ansigt. Hvis disse linjer altså er en form for visitkort, er det naturligvis for at skabe troværdighed omkring mig selv som rejseguide.
Men målet er ikke at få mig til at se godt ud. Målet er at indgyde
dig håb.
Det er vigtigt, at du forstår, at dette er ikke en umulig kamp. Den
kan vindes. Sådan at du bevarer livsglæden og følelsen af, at livet er
skønt at leve – også uden for voldsom brug af stemningsændrende
midler. For det er normalt, hvad alle mennesker med en rem af huden
i disse spørgsmål vil reagere med; spørgsmålet – frygten – tvivlen:
”Er livet overhovedet værd at leve,
uden mit elskede (stemningsændrende) stof?”
”Jep,” kan jeg svare ganske kort, hvis du skulle ende med at konkludere, at dette er den nødvendige vej frem for dig. Det er også meget
mere end det. Livet kan være dejligt, uden at man beruser sig i tide
– og især utide.
Der var dog engang, hvor også jeg troede, at sådan et liv var end
ikke værd at leve.
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Jeg har gjort karriere som professionel misbrugsbehandler. Allerede
i 1999, et år førend jeg begyndte på Alkolog-uddannelsen, blev jeg
tilbudt arbejde på mit tidligere behandlingssted, hvor jeg selv var
blevet ædru, i funktionen ”terapeut i efterbehandlingen”.
De mente, jeg var velegnet, fordi jeg på dette tidspunkt læste psykologi på universitetet og havde gennemgået en fuld behandling og
et års efterbehandling i deres regi.
Jeg gjorde dog aldrig psykologistudiet færdigt, men skiftede i stedet over til alkolog-uddannelsen, som dengang lå på Bornholm. Det
var både et fantastisk spændende studie og en helt ny skole, som
desværre siden er blevet taget af finansloven1.
Af andre relevante uddannelser har jeg ud over alkolog-uddannelsen taget NLP-practitioner uddannelsen med særligt fokus på
misbrug, og har syv forskellige certificeringer ud i den anerkendte
Cenaps-behandlingsmodel.
Jeg har i 9 år arbejdet på forskellige (døgn)behandlingsinstitutioner
for alkoholikere og narkomaner. I størstedelen af denne tid har jeg
arbejdet i ledelsesmæssige positioner med ansvar for behandlingsplanlægning og undervisning i misbrugs- og afhængighedsspørgsmål.
Siden efteråret 2009 har jeg drevet egen behandlingsklinik www.alkohol-coach.dk, hvor vi tilbyder mennesker behandlingsforløb, som
skræddersys efter den enkeltes egne ønsker og behov – blandt andet
har vi specialiseret os i også at arbejde med det segment af overforbrugere af alkohol, som ikke nødvendigvis har tvungen afholdenhed
som målsætning. Som jeg vil komme ind på, er det meget forskelligt,
hvad man kan gøre sig af forhåbninger om et fortsat (moderat) alkohol-indtag efter endt bevidstgørelse eller behandling.

1 Jeg kæmper ved hver eneste lejlighed, jeg får, for, at der skal skabes en ny, statsanerkendt terapeutisk misbrugsvejleder-uddannelse ud fra tankegangen, at det er et paradoks i vores alkoholtolerante samfund, at vi ikke uddanner mennesker til at behandle dem, der ender med afhængighedsproblemstillinger.
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Med min deltagelse i TV2-programmerne ”Sidste Omgang”, der blev
vist første gang i efteråret 2013, har jeg fået mulighed for at henvende
mig til en større forsamling. Det var i denne sammenhæng et bogforlag henvendte sig til mig og spurgte, om jeg ville skrive en bog om mit
arbejdsområde.
Det var ikke svært for mig at sige ”ja” al den tid, jeg allerede
havde skrevet førnævnte selvhjælpsbog med titlen: ”Drikker jeg for
meget”. Med dette forlag i ryggen, ville jeg få mulighed for at komme
ud til mange flere end de, som mere eller mindre tilfældigt fandt
bogen på min hjemmeside. Og da der er gået nogle år siden jeg sidst
slap pennen på bogen: ”Drikker jeg for meget? ”, så jeg denne mulighed som en kærkommen chance til at foretage en omskrivning og
redigering.
Midt i arbejdet med redigeringen blev det dog klart for mig, at jeg
ikke kunne afhænde kontrollen med hverken bogens indhold eller
form til andre. Jeg ville selv udgive bogen og på denne måde sikre
mig, at livsnødvendige pointer blev præsenteret på den måde, jeg
havde erfaring med gav de bedste resultater. Og derfor er resultatet
– denne bog – da også udkommet på mit eget forlag.
Mit håb er, at du vil vedblive at være åben igennem læsningen af
bogen, og at du må finde vejledning til selv at få igangsat og bearbejdet eventuelle, nødvendige problemstillinger og arbejdspunkter.
Hvis du igennem læsningen af bogen oplever, at dit behov for
hjælp er større, end hvad denne bog kan tilbyde, så tøv ikke med at
række ud. Bed om hjælp! Også professionel hjælp.
Jeg skulle selv igennem to behandlinger, før ”den sad i skabet”.
Det er ikke unormalt, at en bevidstgørelse i disse spørgsmål involverer et par skridt både frem og tilbage.
Det vigtigste er, at du nu er begyndt på rejsen hen imod en tilværelse, hvor brug af alkohol og anden stemningsændrende kemi og adfærd ikke længere skal være den altdominerende, styrende kraft i dit liv.
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En anden forfatter på arbejde:
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”Fortryllet” er skrevet ud fra et ønske om at være en bevidsthedsmæssig rejseguide, som for enden af turen forhåbentlig vil have
taget dig ud i hjørnerne af dét gebet, som er misbrugets og afhængighedens (u)natur. Turen kan også udlægges som et studium. Og afhængig af indsatsen, der ydes, også som en terapeutisk proces. Fælles for alle beskrivelserne er, at de inviterer til koncentration.
Bogen er således et koncentrat af et omfattende studium og bør fortyndes, som anbefalingerne typisk er i spørgsmål om koncentrater
eller stærke drikke. Dette gøres bedst ved i processen at holde pauser
og i det hele taget ved at læse bogen langsomt.
Det er ikke et Anders And-blad, du sidder med. Men inspireret af
samme, kan bogen – brugt på den rigtige måde – blive et besøg foran
et ”magisk spejl” og spørgsmålet:
Hvem er jeg (på vej til at blive)?
At der ikke altid er sammenhæng imellem dét, omverden ser og dét,
et menneske selv opfatter, er forsøgt illustreret med tegningen, "der
bærer en vis lighed med mig selv”, benævnt “manden i spejlet” på
side 14.
En anden humoristisk illustration ses af nedenstående billede, der
er gået viralt på internettet.
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I sig selv er dét at læse bogen langsomt dog ikke nok til at sikre en
fuldkommen optagelse af emnernes livsvigtige substrat. Processen
skal også gentages.
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Jeg læste for nylig – efter at jeg var begyndt på omskrivningen af
denne bog – en bog fra den første halvdel af det 20. århundrede, som
gjorde denne lidt kække fordring på sine læsere:
”Hver gang, du har læst et kapitel, så gå tilbage og læs kapitlet én
gang til. Inden du fortsætter videre til det næste kapitel.”
Til at begynde med syntes jeg, at det var lige frejdigt nok af forfatteren og tænkte derefter:
Ja, ja – det skal jeg nok selv finde ud af.
Men det varede ikke længe, førend opfordringen begyndte at dreje
rundt i mit hoved. Af flere forskellige årsager. Jeg sad jo selv ret godt
begravet i en omskrivningsfase af et materiale, der er meget vigtigt
for læseren at huske.
Af samme grund har jeg også af og til irriteret korrekturlæsere og
redaktører, fordi jeg insisterede på, at sproget til tider godt måtte
være bevidst talesprogsagtigt og dermed suggestivt. Med suggestivt,
mener jeg en form, hvor indholdet kan nå ind og lejre sig i bevidstheden hos et menneske, som har behov for at huske en given lektie
– også når det sker på bekostning af sproglige ekvibrilisters mere
formfuldendte regelsæt.
I forhold til anbefalingen om at læse indholdet af bogen to gange vil
jeg gerne bekende, at jeg det meste af mit liv har haft modstand
overfor, hvad andre mennesker mente, jeg skulle gøre.
Det skulle jeg nok selv finde ud af.
– hvad jeg da også i mange tilfælde har gjort til en livsfilosofi. Men
til hvilken pris? Hvilken værdifuld livsvisdom har jeg ikke betakket
mig på dette alter?
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Så at læse en forfatter, der opfordrede mig til at læse hvert kapitel to
gange, inden jeg gik videre til det næste – det provokerede mig! Det
provokerede min egenrådighed. Og netop derfor valgte jeg at gøre
det. Med faktisk rigtigt god effekt til følge.
Som i så mange tilfælde før i mit liv, når det har drejet sig om at
tøjle forskellige tilbøjeligheder, var der også i dette tilfælde behov
for, at jeg skulle gøre noget andet, end det jeg havde lyst til. Og jeg
må give forfatteren af den bog, jeg læste på tidspunktet, Dale Carnegie, ret i, at der sker noget særligt med én, når man læser en bog
på denne måde. Og ikke bare på en måde, så det tåler sammenligning med terperi i skolen. Det er nemlig ikke bare repetitionen af
et givent pensum, man vender tilbage til. Det er også overvindelsen
af ens jeg og samme jegs holdning om selv at vide bedre, der er til
eksamen hér.
Det kan en gang imellem være sundt at aflægge for de fleste af os.
Som jeg vil komme ind på senere, handler det at gå imod en tendens
til afhængighed også om, at vi bliver bedre til at skelne imellem,
hvad vi har behov for og hvad, vi har lyst til. Misbrugere har ofte en
dårlig vane med at give sig selv for meget af det, de har lyst til på
bekostning af andre måske sundere behov, som ikke genererer negative konsekvenser. Alene af dén grund, hvis du ellers kan genkende
tendensen, kunne du måske overveje at tage den foreslåede “studieteknik” til dig?
Vælger du at følge denne opfordring, foretager du en meget stærk
investering i retning af at vise en villighed til forandring.
Visse dele af denne bog har tydeligvis karakter af en selvhjælpsbog, selvom den også vil kunne læses af mennesker, som ønsker at
forstå problemet på andres vegne. Når der er særlige afsnit, som
inviterer til refleksion hos den misbrugende, eller ligefrem opfordrer til aktiv deltagelse, har jeg valgt at indlede disse passager med
opfordringen:
”Bryd fortryllelsen”.
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Når en passage indledes med denne tekst. Må du altså meget gerne
gøre dig selv særligt åben og opmærksom for det, der følger.
God læselyst!
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BRUG – STORFORBRUG – MISBRUG
– KEMISK AFHÆNGIGHED
Fra Peter Høeghs bog ”Frøken Smillas fornemmelse” for sne lærte
vi, at der i Grønland er mere end 20 forskellige betegnelser for ordet
”sne”, dette naturligvis ud af nødvendighed.
Når grønlænderne lever i en virkelighed, hvor forskellen på om
sneen er fem grader varmere eller koldere, løs eller tung, eller om
den er hvid, brun eller grå, kan betyde forskellen på liv eller død, og
om hvorvidt familien får mad på bordet hele den kommende uge, så
udvikler man et sprog, der kan afspejle alle disse nuancer. På samme
måde burde det forholde sig med indtagelse af rusmidler i Danmark.
Vores sprogbrug både blandt menigmand og hos mange professionelle glimrer ved de fraværende nuanceforskelle. Det er, som om vi
kun opererer med kontrolleret (læs: acceptabelt) indtag i den ene
ende af spektret og rendyrket alkoholisme, ”manden på bænken”, i
den anden ende. Alt indimellem synes udvisket eller ikke eksisterende.
Som jeg vil komme ind på i det følgende, er det en stor fejl. Det svarer til, at man i Grønland kun opererer med sne eller ikke-sne. Når
dette overføres på alkohol-problemstillingen, skaber det et urealistisk billede, fordi mennesker så ikke lærer om udviklingsvejene fra
det acceptable og kontrollerede indtag hen imod dét, der ikke er det
på et tidspunkt, hvor megen lidelse stadig kan undgås. Men også
fordi selve behandlingsindsatsen kunne blive bedre for dem, der har
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problemer og i mange tilfælde individualiseres mere, hvis den rette
udviklingsgrad af problemet var bedre kendt og beskrevet. Nogle
klienter i behandling vil således ende med at blive udsat for måske
for intensive forløb, som ender med at berede dem ar på sjælen eller
selvværdet, fordi de ikke kan identificere sig med det pågældende
behandlingstilbud og dets doktriner, bl.a. tvungen afholdenhed.
Andre igen ender måske med at overse, at de faktisk er et godt stykke
fordi det sted, hvor vejskiltet lød: FULDT STOP!
Jeg tager i alt mit arbejde med klienter afsæt i en klassifikation af
brugere af alkohol, som rummer de følgende 4 kategorier, som vil
blive uddybet i det følgende:
Tabel 1: Fire forskellige typer brugere af alkohol
Brugere

Storforbrugere

Misbrugere

Kemisk
afhængige

I praksis vil der være glidende overgange imellem de forskellige
kategorier. Og desværre lægger mennesker, der drikker for meget,
ofte for sent selv mærke til, at deres forbrug er i færd med at ændre
sig hen imod værre.
En måde, dette kommer til udtryk på, er eksempelvis ved at et
menneske er urealistisk i forhold til at se sit eget (mis)brug, som det
er. Som jeg vil komme ind på senere, er en korrekt genkendelse af
dig selv i en given kategori helt afgørende for, hvilken indsats, der
skal sættes ind med i en eventuel behandlingssammenhæng.
Der er samtidig et usikkerhedsmoment indbygget i denne udviklingsmodel, som man godt må være opmærksom på.
En mand eller en kvinde kan på et givent – tidligere – tidspunkt
godt være disponeret for den senere kemiske afhængighed, uden at
have udløst denne truende disposition fuldt ud. Lidt ligesom en orkan
under opbygning kan være forholdsvis uskadelig, mens den endnu
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blot er en storm, men senere, når den har nået sit maksimum, kan
være i stand til at forårsage både død og ødelæggelse. Ved at lære at
genkende tegnene tidligere, får man altså nogle helt uvurderlige redskaber, som kan forhindre, at personen lider større tab end de højest
nødvendige – uagtet hvilken disposition, der måtte bo i én.
Til sammenligning kan du tænke over, hvor værdifuldt, det er, for
de mennesker, der bor i det såkaldte ”orkanbælte” i USA, at de på for
hånd modtager advarsler om, hvad de kan forvente af vejrlig. Neden
for kan du læse, hvad det er for en adfærd, som typisk udspiller sig,
inden for de 4 forskellige brugerkategorier af alkohol.
1) Brugeren (af alkohol)
En bruger indtager alkohol som et nydelsesmiddel i moderate
mængder og uden negative konsekvenser. Der kan godt have
været en julefrokost, hvor bølgegangen var lidt høj, men det
hører absolut til sjældenhederne. Personen betragter ikke selv
sit alkoholforbrug som problematisk, ligesom det heller aldrig
er genstand for andre menneskers kritiske blikke.
Det har ikke nogen betydning for et arrangements kvalitet, om
der serveres alkohol eller ej. Og der er heller ikke nogen problemer med at holde sig under Sundhedsstyrelsens anbefalinger (disse vender vi tilbage til). Brugerens syn på alkohol er,
at … ”… Det er da meget dejligt – til tider”.
Men det kan også nemt lade være, når andre ting taler herfor.
Oplevelsen af livskvalitet står eller falder ikke med indtagelsen af alkohol.
Oplevelsen af lykke er således ikke knyttet til indtagelse af
alkohol, sådan som man i stadigt højere grad vil finde det udtrykt i de senere kategorier.
2) Storforbrugeren er et menneske, som tænker at …
”… til en god fest skal der købes godt ind af alkohol”. Af og
til, når jeg er ude med riven over for ungdomskulturen, siger
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jeg lidt firkantet, at størstedelen af unge på både ungdoms
uddannelserne og de videregående uddannelser hører til i denne
kategori, selvom det rimeligvis er at sætte det på spidsen.
På trods af, at tallene har været for nedadgående i nogle år,
finder jeg stadig ikke grund til at juble, når vi endnu har verdensrekorden for unge menneskers alkohol-indtag. Men det er
ikke kun unge mennesker under uddannelse, der har denne
adfærd. Også såkaldt ”almindelige mennesker” i arbejde, som
har svært ved at gå igennem en weekend uden at blive godt og
grundigt beruset mindst én gang, hører til i denne kategori.
For én, der tilhører denne gruppe, forholder det sig ofte sådan,
at en festlig begivenhed, der afholdes uden alkoholiske drikke,
rangeres lavt på rangstigen. Alkohol forbindes for dette menneske med afslapning, livskvalitet, glæde og fest. Det spiller
også en ret fremtrædende rolle for parringsdansen imellem
kønnene i denne gruppe, al den tid alkohol virker så velkomment hæmningsopløsende.
Alkohol benyttes også en gang imellem som et acceptabelt
middel til at regulere på stressforekomster, og der indtages
jævnt i både ferier og weekender.
På nogle hverdage kan øl og vin nu være begyndt at dukke op
på middagsbordet, til et fodboldarrangement eller ”over hækken” med naboen, fordi det er blevet mere legitimt at tænke, at
tilstande af afslapning og indtagelse af alkohol er nært forbundne. Det er jo så hyggeligt …
En gang imellem kan storforbrugeren også finde på at indtage
alkohol alene, men det hører til sjældenhederne.
Arbejdssituationen lider muligvis skade derved, at der er flere
sygedage hos denne medarbejder efter byture, hårde” weekender
eller ”Champions League-aftener” sammenlignet med kollegers
fravær. Men ellers passes arbejdet i det store og hele normalt. I
forhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger vil en typisk storforbruger i gennemsnit ligge lidt eller noget over anbefalingerne.
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3) Misbrugeren er et menneske, som er begyndt ”at doktorere”
på sig selv med alkohol. Det vil sige, at dette menneske regulerer på sine indre følelsesmæssige tilstande ved at indtage
alkohol som en art selvmedicinering.
Den dialog, som i et sundt menneskes liv fører til hensigtsmæssige, verbale udvekslinger med andre mennesker om stort
og småt, bliver nu ofte til en monolog, man har med sig selv,
med tilsvarende isolation til følge (gerne om aftenen). På
denne vis kan man også ”isolere sig” inden for rammerne af et
ægteskab eller et parforhold, fordi man ender med at leve sit
indre, mentale liv mere eller mindre tilbagetrukket fra fællesskabet, især hvis omgivelserne ikke drikker på samme måde.
Misbrugeren oplever typisk et voksende socialt problem i forbindelse med indtagelse, enten fordi beruser-adfærden medfører kritiske blikke fra andre, eller fordi den misbrugende, for at
undgå disse mishagsytringer nu isolerer sig, enten alene eller
sammen med andre, som drikker på samme måde.
Hvis denne livsførelse møder modstand enten fra egne værdisæt eller fra omgivelserne, begynder der nu også at indsnige sig
uærlighed, ofte i form af manipulation og situationer, hvor man
”sletter sine spor,” for at det sande omfang af indtaget ikke skal
være kendt.
Hvis denne adfærd enten moralsk eller etisk byder én imod
eller, hvis man kommer til at såre mennesker, man holder af,
produceres også følelser af skyld og skam, som sætter gang i
en ond spiral, fordi disse følelser ofte inviterer til fornyet misbrug. Der har i dette menneske indsneget sig et element af
selvdestruktivitet. Der er hyppigere sygemeldinger, end der
var tidligere. Tanker om alkohol, og måske også stoffer eller
forsøg på at planlægge sig frem til muligheder for indtagelse,
fylder en del.
Misbrugeren vil så godt som aldrig holde sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, med mindre han eller hun har sat sig som
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mål, med sin viljesstyrke – i en kortere periode – at bevise, at
vedkommende ikke har alkoholproblemer. Personen vil i så
fald, ved at frembyde en koncentreret indsats i en periode,
kunne være helt afholdende for således at demonstrere:
”… Der kan I selv se, jeg har da ikke nogen problemer med
alkoholindtagelsen”.
Efter at ”bevisførelsen” er fremlagt, fejres sejren dog typisk med
en ny (løssluppen) laissez-faire-periode af kortere eller længere
varighed med righoldige mængder alkohol eller stoffer.
Det er i denne fase, at diverse lettere former for abstinensudtryk begynder at manifestere sig – muligvis endda uden, at den
misbrugende selv ved, at det er, hvad han eller hun oplever.
I min klinik www.alkohol-coach.dk, ser jeg mange forholdsvis ressourcestærke mennesker, der befinder sig på dette stade,
som frivilligt søger behandling, fordi de ønsker at undgå, at
den tydelige skrift, de ser på væggen, skal udvikle sig til flammebogstaver. Når mennesker søger behandling, endnu inden
deres misbrug havner i den fjerde og sidste kategori, vil deres
muligheder for hjælp og behandling være flere
4) Den kemisk afhængige er et menneske, som har tabt kampen
til alkoholen eller stofferne, hvad enten han eller hun er klar over
det eller ej. På grund af den øgede tolerance over for ”stoffet ”, er
dét, der tidligere var et nydelsesmiddel nu gået hen og blevet til
en rusgift med en lang række forudsigelige, negative konsekvenser til følge. De fleste på dette stade vil vedkende sig, at der er
problemer, uden at det dog er det samme som, at der nødvendigvis er en villighed eller evne til stede til at gøre noget ved det.
Alle andre pligter og gøremål rangeres efter, at der er taget
hånd om behovet for alkohol og stoffer.
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Sociale relationer er givetvis meget nedprioriterede, hvis ikke
ligefrem opgivet.
Denne strømretning kan gå begge veje, så at det kan være omgivelserne, som ”opgiver” den kemisk afhængige, eller det
kan være den kemisk afhængige, som vælger omgivelserne
fra, fordi de opstiller krav til hans eller hendes adfærd, som
vedkommende ikke kan eller vil leve op til.
Der arbejdes muligvis stadigvæk, men i så fald typisk i brancher, som er tolerante over for en alkoholkultur, herunder
visse håndværksfag, i restaurationsbranchen eller blandt selvstændige, der ofte selv definerer både arbejdstider og kulturen
på arbejdspladsen.
Andre igen vil opleve at være blevet langtidssygemeldte eller
(førtids) pensionerede som en direkte eller indirekte følge af
misbruget.
Når der ikke drikkes, opleves abstinenser i form af håndrysten,
angst, anspændthed, irritation, søvnløshed, svedeture, hjerte
banken eller kramper. Livskvaliteten opleves som dårlig. Der er
ofte en bitterhed over for andre mennesker, systemet eller samfundet.
Enkelte kemisk afhængige kan udskyde alkohol-indtagelsen
til efter eksempelvis en arbejdspræstation, men mange, der
hører til i denne kategori, er nødt til at drikke eller tage stoffer
fra morgenstunden eller midt på dagen, for at undgå eller ophæve abstinenssymptomer.
Man kan dog også godt være kemisk afhængig, målt på størrelsen
af ens kontroltab, uden at have udviklet dét, de fleste genkender
som abstinenser. Der findes mennesker, som lever en meget ufri
tilværelse i forhold til rusmidler, men som ikke bliver fysisk abstinente, sådan som det kommer til udtryk med blandt andet
håndrysten.
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Pas derfor på med at tænke dig selv ind i en forkert kategori,
”blot” fordi du ikke genkender dette tegn. Der vil dog følge
mange flere ”spejl” senere i denne bog, der nok skal hjælpe dig
til at få en rigtig opfattelse af dit problems omfang.
På trods af det indlysende overdrev, der har indsneget sig i forhold til alkoholindtagelsen, vil benægtelsen hos den kemisk afhængige overfor at indrømme problemstillingen typisk være
massiv og svær at prikke hul på. Ikke mindst derfor er professionel behandling helt nødvendig for disse mennesker, som erfaringsmæssigt uhyre sjældent selv er i stand til at bryde med
deres afhængighed.
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SUNDHEDSSTYRELSENS
ANBEFALINGER
Hvis det skal give mening at introducere sammenligninger med eksempelvis førnævnte ”sne-billede” og tilsvarende manglende alkoholsprogbrug, er det nødvendigt at holde sig den ”officielle sprogbrug”
for øje.
Hvad tænker eksempelvis offentlige myndigheder om alkoholindtagets udviklingsveje? Derfor skal vi bruge lige lidt tid på at gennemgå, hvad Sundhedsstyrelsen og tilsvarende offentlige myndigheder benytter af udtryk, i deres anbefalinger til befolkningen og i
rapporter om ”rigets tilstand”
Min pointe kommer til at være, at også hos offentlige myndigheder
som Sundhedsstyrelsen, mangler nogle nuancer i beskrivelserne af
alkoholforbrug. Og den manglende måde at kategorisere forskellige
former for overforbrug og misbrug er kun endnu mere fraværende
hos såkaldt ”almindelige mennesker”, der i de fleste tilfælde synes
helt uvidende om, at der overhovedet finder en sådan uheldig gradbøjning af problemet sted, over tid.
Styrelsen udelader naturligvis ikke kategorier på grund af uvidenhed, men som vi vil se senere på grund af politiske hensyn. Resultatet er dog det samme; en forståelse af problemet bliver ikke tydelig
nok til, at den kan anvendes i en behandlingsmæssig eller tilpas bevidsthedsskabende, forebyggende kontekst.
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Over for de inddelinger, jeg netop har slået til lyd for i det forrige
kapitel, arbejder forskellige offentlige instanser med et andet sæt af
definitioner på alkohol misbrug, der ser ud som følger.
Tabel 2.: Forskellige definitioner af alkoholmisbrug

Bogen Fortryllet

Sundhedsstyrelsen

Brug

Brug

Storforbrug

Storforbrug
cirka 585.000 mennesker

Misbrug

–

Kemisk afhængighed

Alkohol afhængighed
cirka 140.000 mennesker
(Kilde: Statens Institut for Folkesundhed)

Hvis vi skal låne fra billedet med grønlændernes brug af ordet
sne, vil det være tydeligt, at hvor det er de grønlandske fangere,
der har behov for at inddele sne i 20 varianter, så er Sundhedsstyrelsen i denne analogi Meteorologisk Institut, som blot indsamler data om de nedfaldne mængder ”sne” uden at gøre det
store væsen ud af at skelne imellem typerne, fordi de ikke har et
behandlingsansvar.
Du har måske lagt mærke til, at gradsinddelingen misbrug i ovenstående tabel helt er udelukket fra Sundhedsstyrelsens opgørelse. Styrelsen nedlægger altså i kraft af at være en stor offentlig organisation med
politisk ansvar et andet sæt af vurderinger, end jeg gør som behandler.
Når jeg har udvidet denne kategorisering, har det naturligvis sine
pædagogiske og behandlingsmæssige årsager; den mest indlysende
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er, at jeg synes, at den sidste inddeling mangler for at give et retvisende billede af, hvordan udviklingsvejen tager sig ud, fremskrivningsmæssigt, eller progressivt, som er den rette betegnelse for at en
sygdomstilstand udvikler sig hen imod værre.
Jeg mener eksempelvis – af pædagogiske årsager – at man risikerer
at narre sig selv, hvis man ikke opererer med et trin imellem storforbrug
og alkohol afhængighed eller som jeg kalder det: kemisk afhængighed.
Når Sundhedsstyrelsen således bevidst undgår betegnelsen misbrug,
så tyder det på en politisk beslutning, der er taget ud fra nogle overvejelser om, at man ikke kan misbruge et lovligt stof. Der ligger altså
tilsyneladende den tanke bag, at man ikke skal kriminalisere mennesker, der ikke i samfundets øjne begår en strafbar handling. Og
det kan der jo være god mening i – set fra statens øjne.
Som både behandler og observatør af alkohol misbrugere (snarere end storforbrugere og kemisk afhængige) igennem tiden, tillader jeg mig at have en anden holdning.
Sundhedsstyrelsens vurdering er, at der findes cirka 140.000 alkoholafhængige i Danmark, og lige ovenover befinder sig en gruppe på
585.000 storforbrugere med et skadeligt forbrug af alkohol – af
hvilke en del bør henregnes til gruppen misbrugere, jævnfør denne
bogs inddelinger.
Hensigten med den ekstra inddeling i denne bog er at trække de
ofte meget glidende overgange tydeligere op med henblik på at
skabe mere klarhed for dem, der er i tvivl om, hvor de befinder sig,
på (mis)brugets udviklingsvej. Dette kommer selvsagt til at få betydning for, hvornår et menneske selv opfatter sit forhold til rusmidler
problematisk og følgelig sætter ind med udefra kommende rådgivning eller behandling.
Alene for alkoholproblemet vil simpel hovedregning vise, at i hvert
fald 10% af den voksne danske befolkning har problemer med alko49
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hol. Velvidende, at der er mange danskere, som har andre problemer
enten med stoffer som kokain, amfetamin, ecstasy, heroin, eller hash
eller eksempelvis med lægeordineret medicin som nerve-, sove- eller
smertestillende medicin, så er det givet, at det faktiske antal mennesker, der har problemer med afhængighedsskabende, stemningsændrende midler, er væsentligt højere.
Frem til 2010 havde vi over en 20-årig periode lært, at mænd ikke
måtte drikke mere end 21 genstande om ugen, og kvinder skulle
helst holde sig under 14 genstande. Der er en helt særlig historie om,
hvordan man var kommet frem til disse tal ved at overføre data fra
sammenlignelige studier i England.
Problemet var bare, at disse tal ikke umiddelbart lod sig overføre
til danske forhold, blandt andet på grund af forskellige måder at udregne genstande på. Samtidig begyndte nye undersøgelser at pege
på, at de skadelige virkninger ved indtagelse af også mindre mængder alkohol var større, end man hidtil havde forstået. Blandt andet er
det forholdsvis nyt, at der er en sammenhæng imellem indtagelse af
alkohol og eksempelvis forskellige kræftformer. Det var der ingen,
der vidste, da jeg var i behandling for 20 år siden.
I dag ved man for eksempel, at 10% af alle kræfttilfælde hos mænd
kan henføres direkte til alkohol indtagelse. En WHO-undersøgelse
konkluderede desuden i december 2009, at for hver genstand, en
kvinde drikker dagligt, øges hendes risiko for at udvikle brystcancer
ligeledes med 10%. Det vil sige, at hvis en kvinde nyder en halv
flaske vin om dagen med sin mand (cirka 7 genstande, afhængig af
alkoholprocenten), så er hendes sandsynlighed for at udvikle brystcancer 35% højere end hos kvinder, der ikke indtager alkohol (3,5 x
10% = 35%).
Fulgte man denne ændring i anbefalinger nøje, dengang det skete,
var det ret påfaldende at observere, hvordan Sundhedsstyrelsen tilrettelagde sin kommunikationsstrategi i forhold til nu at fortælle
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danskerne, at de genstandsgrænser, vi havde vænnet os til over 20 år,
ikke længere var de gældende.
Hvis man alene ser på de nye medicinske fakta, er det givet, at selv
anbefalingerne på henholdsvis 14 genstande for kvinder- og 21 for
mænd om ugen, som mange danskere allerede dengang ikke kunne
holde sig under, var forbundet med en væsentlig helbredsmæssig risiko. Faktisk viser statistikken, at cirka 840.000 danskere hver uge
drikker mere, end hvad Sundhedsstyrelsen dengang anbefalede.
Jeg går ud fra, at man i Sundhedsstyrelsen er pragmatikere og
gerne vil fremstå forholdsvis realistiske. De vidste jo udmærket
godt, at hvis de bare skulle lade deres forståelse af problemet tilflyde
danskerne – og satte genstandsgrænserne så voldsomt ned, som undersøgelserne kaldte på – så ville de blive til grin i den brede offentlighed og sandsynligvis miste deres autoritet hos mange, især den
yngre generation. Ganske enkelt fordi målene var for urealistiske i
forhold til, hvad der blev praktiseret i den virkelige verden.
Jeg medgiver, at jeg ikke med sikkerhed ved, hvad Sundhedsstyrelsens kommunikationsstrategi på tidspunktet gik ud på. Når jeg
siger, at jeg lagde mærke til, hvordan Sundhedsstyrelsen nærmede
sig dette spørgsmål i den brede offentlighed, så var det blandt andet,
fordi man helt tydeligvis ikke bare smækkede de nye grænser på
bordet og sagde:
”Værsgo! Nye medicinske studier siger, at vi har taget fejl indtil nu,
og sådan bør din virkelighed se ud i fremtiden!”
I stedet foregik det på den måde, at Sundhedsstyrelsen over et stykke
tid sendte forskellige talspersoner ud i medierne, som på forskellig
måde alle sammen sagde:
”Der er en mulighed for, at vi har taget fejl” og, at den nye, ugentlige
sundhedsforsvarlige grænse snarere burde være 7 genstande for kvinder og 14 for mænd.
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Men det var først efter et halvt års tid med denne form for signalkommunikation, at dét, der endte med at komme til at hedde ”Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol” blev annonceret i 2010.

SUNDHEDSSTYRELSENS 7 UDMELDINGER OM ALKOHOL
Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred.
Drik ikke alkohol for din sundheds skyld.
Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et
forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.
Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis
du drikker mere end henholdsvis 7 og 14 genstande om ugen.
Stop før 5 genstande ved samme lejlighed.
Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid
– undgå alkohol for en sikkerheds skyld.
Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol
BØRN OG UNGE
Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol.
Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt
og stoppe før 5 genstande.

Som man vil kunne se, er der forskel på hvilke mængder, der anbefales til henholdsvis mænd og kvinder – uanset, om det er den høje eller
lave anbefaling. Og hvorfor egentlig det, vil nogle sikkert spørge sig?
Årsagen ligger i mænds og kvinders forskellige fysiognomi. Procentuelt består mænd af mere ”vand” end kvinder, som derimod har en
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højere fedtprocent. Dette skyldes, at kvinder er skabt til at føde- og
senere amme børn og derfor har anlæg for større fedtdepoter.
I forhold til alkohol kommer denne forskel til at betyde, at kvinder – ved den samme mængde alkohol – får en højere promille end
en mand ved indtagelsen af det samme antal genstande, fordi promillen udregnes som en andel af alkohol i blodet. På denne vis har
kvinder altså mindre at ”fortynde” alkoholen med i deres kroppe,
hvorfor de også reagerer kraftigere.
Ovenstående anbefalinger, kommer fra Sundhedsstyrelsen. Set fra
en misbrugsbehandlers synsvinkel er det nogle rigtigt gode råd. Desværre er det indlysende for de fleste, at et stort antal danskere ikke
lever deres liv på denne måde. Hvis de gjorde, var der næppe behov
for en bog som den, du nu sidder med i hænderne.
Når jeg gør så stort et nummer ud af at skelne imellem, om der
benyttes den ene eller den anden form for sprogbrug, eller om man
mere eller mindre elegant forsøger at lempe nye anbefalinger ind
imellem de gamle, så er det fordi jeg tror, at du gerne vil kende hele
sandheden. Og sandheden er altså, at der går politik i den, når man
ikke vil klassificere indtagelse af et ”lovligt stof” som misbrug, og
at det også ender med at blive en pædagogisk-politisk kunstart at
formulere sine ”udmeldinger”, så man på samme tid både kan være
i overensstemmelse med videnskabelige undersøgelser og forsøge
at bevare autoriteten overfor en befolkning, som ellers ville være i
fare for at latterliggøre selve myndigheden bagved, når anbefalingerne kommer for langt væk fra ”den accepterede norm”.
Kald mig bare krakilsk, men jeg synes, at det er min pligt at informere
om, at spændet imellem ”normen” eller det accepterede og dét, man
sundhedsmæssigt kan forsvare, er stor.
Hvis dit fysiske velbefindende ligger dig på sinde, er det således
hævet over enhver tvivl, at det er den anbefalede nedre grænse, du
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skal lytte til. Og hvis du, som så mange andre mennesker, jeg møder
i mit arbejde til hverdag, har ladet dig forføre til at tro, at: … ”det er
da sundt med en lille smule rødvin”, dagligt, så vid, at du er sandsynligvis blevet forført af vinproducenternes lobbyindsats jævnfør
sundhedsstyrelsens allerførste ”udmelding”:
Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred.
I den sammenhæng er det interessant at bemærke, at Sundhedsstyrelsen selv konkluderer andetsteds, at medmindre du er:
… “en ældre person med hjerte-kar-sygdomme, så er der ingen sund
hedsmæssige gevinster ved at indtage alkohol. ”
Og selv for disse hjerte-kredsløbssvækkede mennesker, taler vi om,
at der kun kan hentes en marginal forbedring ved at indtage:
… ”under én genstand alkohol om dagen”.
Men selv dette postulat er der i november 2014 blevet sat grundigt
spørgsmålstegn ved i en undersøgelse lavet af forskere fra Sverige,
USA, Canada og Australien på opfordring fra den svenske lægeforening og organisationen IOGT-NTO, der arbejder for en mere restriktiv alkoholpolitik i Sverige. I denne undersøgelse hævdes det, at
der overhovedet ingen sundhedsmæssige fordele er at hente ved at
indtage alkohol. Kun det modsatte. Herudover kan nævnes at:
Forbruget af alkohol, der er det mest udbredte rusmiddel i Danmark,
har de senere år ligget på et gennemsnit af 12 liter ren alkohol per
dansker over 14 år.
Dette svarer til 2,8 genstande om dagen. I gennemsnit. For alle voksne
danskere.
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Når vi samtidig ved, at det kun er 8% af alle danskere, som står for
at konsumere 50% af alkoholen, betyder det, at denne gruppe indtager
14 genstande dagligt, per person. Denne gruppe er i min optik, pr. definition, kemisk afhængige (alkoholikere), uanset om de oplever det som
et problem eller ej.
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BRYD FORTRYLLELSEN
Muligvis sidder du allerede nu med en fornemmelse af, hvor du forbrugsmæssigt hører til?
Giv i så fald bare slip på identifikationen. Der kommer mere her
om senere, som bedre tjener til at gøre dig bevidst om, hvor du befinder dig.
Når jeg fletter så mange ”løftede pegefingre” ind i materialet – blandt
andet fra Sundhedsstyrelsen – kan det være, at du allerede flere gange
har tænkt noget i retning af:
”Det gider jeg altså ikke læse, det her! Det giver simpelthen for
mange dårlige følelser at læse om!” Hvis han bare vil have os alle
sammen til at holde op med at drikke alkohol, så er det ikke en bog
for mig!”
Hvis det er sådan, du har reageret, så er det en meget forståelig og
naturlig reaktion. Prøv alligevel at hænge på lidt endnu! I stedet for
at stå helt af, så lad mig anbefale, at du holder en læsepause. Læg
bogen væk og tag den frem igen, når du er blevet mere rolig. Der er
en mening med galskaben, som du vil komme til at erfare!
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AROUSAL – SATIATION – FANTASY…
ELLER: HVORFOR BERUSER VI OS?
Når menneskeheden går sammen om at løse komplicerede opgaver,
er vi i stand til at bemande rummet, kurere sygdomme, udvikle avanceret teknologi og øge velstanden for store befolkningsgrupper. Det
siger meget om os mennesker som race og vores potentielle kræfter,
når de bliver stimuleret positivt, i en given retning. Men, som enkeltindivider er vi også ”bare” små biologiske eksistenser med behov for
at udleve fysiske behov, blandt andet sexualitet og jagten på glæde,
afslapning og opstemthed – eller som jeg ofte bare omtaler det –
mennsker med behov for at stemningsregulere.
Også blandt læserne af denne bog vil der være store forskelle imellem, hvilke aktiviteter, der føles mest saliggørende. Hvis to mennesker ønsker sig en glad stemning, er det langt fra sikkert, at de vil gå
i den samme retning for at opnå den. Én person vil således have behov
for at læse denne bog, fordi vedkommende er begyndt at bruge
alkohol for ofte og i for store doser til at stresse af fra en for krævende
hverdag. For dette menneske bliver alkohol altså ensbetydende med
en blødgørende, behagelig rus, typisk oparbejdet inden for hjemmets
trygge rammer. Der kan også være et element af selv-medicinering i
et sådant menneskes alkoholforbrug, i det indtagelsen tjener til at
regulere stærke følelser, hvad enten de er defineret som for eksempel
vrede, sorg eller glæde.
Et andet menneske vil have bragt sig på kollisionskurs med sit liv,
fordi vedkommende har brugt alkohol stimulerende. Måske er ved
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kommende en tidligere ”festabe”, som nu er begyndt at indse, at disse
episoder har udviklet sig til egentlige drukture, der nu er begyndt at
blive længere og mere intense, med stadigt større overdrev til følge.
Motivet, for dette menneske til at drikke, er sjældent ”afslapning” – i
hvert fald ikke til at begynde med. Dette menneske søger tilstande af
spænding, hvor det kan ”lukke damp ud”, ofte med et mere eller mindre bevidst bagvedliggende ønske om at blive mere udadvendt og fri
af sine hæmninger, nogle gange også for at kunne gøre sig attraktiv
overfor eventuelle sexuelle partnere.
Hvis der er et ønske om afslapning hos dette menneske, så er det
typisk, at vedkommende efter sådan en rus – for eksempel i en weekend – kan vende tilbage til og bedre udholde den mere triste hverdag,
som følger ind imellem disse perioder af acting out.
Acting out er et udtryk, som ofte benyttes i engelsk behandlingsterminologi for alle udtryk for stemningsændrende indtag eller adfærd.
Udtrykket dækker således over, at et menneske ”agerer ud” i forhold
til sine individuelle præferencer for særlige ”stemninger”.
Som det følgende vil vise, kan disse stemningsændrende handlinger
variere i mange forskellige retninger og alle afspejle mere eller mindre den samme problemstilling, som blot søges lindret ved forskellige typer tilstande eller adfærd.
I det forrige kapitel skrev jeg om, hvordan de forskellige brugere af
rusmidler kan inddele deres forbrug i forskellige grader (brug-storforbrug-misbrug-kemisk afhængighed).
Det, vi skal nu, er at udvide denne forståelse med et kig bagomog ind i selve bevæggrundene til at indtage forskellige typer alkohol
og stoffer. Eller med andre ord:
Hvorfor indtager vi overhovedet rusmidler?
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HVORFOR INDTAGER VI
OVERHOVEDET RUSMIDLER?
Dette kapitel handler om at søge at forstå, hvilke forskellige virkninger stofferne og alkoholen har. På dette tidspunkt er det vigtigt at
huske på, at når først et givent stof (alkohol eller andet) kommer indenbords i et menneske, så er det alt sammen stemningsændrende
kemi for kroppen.
Din krop reagerer således ikke anderledes på et stofs iboende kemiske potentiale, fordi det er blåstemplet af samfundet – og derfor
kan købes lovligt – end hvis det var ulovligt at købe og indtage. Det
kan godt være, at din følelse af rigtigt og forkert påvirkes af, om rus
midlet kan indkøbes i den lokale Brugs, på apoteket eller via ”alternative formidlere” (læs: pushere) – at din moralske habitus derfor
medinddrages.
Men, kemisk er alle stoffer underlagt de samme regler: Der kommer et aktivt stof ind i den ene ende, og der kommer en ændret bevidst
hedstilstand ud i den anden.
Kroppen reagerer altså med en stemningsændring, når man indtager visse kemiske substanser, herunder forholdsvis harmløse ”stoffer” som chokolade, sukker, the og kaffe, selvom vi ikke i daglig tale
har for vane at omtale disse som ”stoffer”.
I denne bog – og i størstedelen af al misbrugsbehandling i øvrigt – skæres følgelig alle stoffer med et stemningsændrende (misbrugs)potentiale over én kam. Dette gøres naturligvis, fordi behandlere af misbrug
og afhængighed i årevis har kendt til, at det er de samme faktorer, der
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er i spil, uanset om ”det foretrukne stof” er vin, øl, whisky, hash, soveeller nervemedicin eller for den sags skyld, endnu hårdere stoffer.
Min påstand er, at hvis man forstår, hvordan alle afhængigheder
deler nogle fælles karakteristika, så er man også meget tættere på et
succesfuldt opgør med deres dominans.
I visse former for misbrugsbehandling inddeler man gerne forskellige typer (mis)brugere i kategorier ud fra hvilke stoffer, de foretrækker og ikke mindst den effekt, de ønsker at opnå ved at indtage
det pågældende ”stof”. Det er således langt fra den samme effekt,
der efterstræbes af mennesker, som drikker rødvin, og af mennesker
som går på markerne, når den første nattefrost har sat ind, for at indsamle psilocybin svampe.
De to forskellige typer “stof” (rødvin eller svampe) medfører
altså helt forskellige indre tilstande. Afhængigt af den efterstræbte
effekt, man ønsker at opnå ved sin rusmiddel-indtagelse, inddeler vi
normalt brugere af stemningsændrende midler i tre forskellige personlighedstyper.
Da tankegangen stammer fra USA omtales disse forskellige misbrugspersonligheds-typer også i Danmark ofte med deres engelske
betegnelser. Som jeg vil komme ind på senere, har den rette form for
erkendelse af sig selv i enten den ene eller den anden kategori store
behandlingsmæssige konsekvenser.
Tabel 3: De tre (misbrugs)personlighedstyper: Arousal, Satiation
og Fantasy.
Arousal- type
(mis)brugere
søger en
”opkvikkende” rus

Satiation-type
(mis)brugere
søger en
”bedøvende”
eller afslappende
rus
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Fantasy-type
(mis)brugere
søger via rusen
at rejse i fantasien
eller ”sjælen”
(indre rejse)
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I det følgende vil jeg redegøre for, hvad der typisk indeholdes i enten
den ene eller den anden personlighedskategori og hvilken effekt, de
forskellige (misbrugs)personlighedstyper typisk efterstræber.
AROUSAL
Arousal betegner det menneske, der indtager stemningsændrende
midler for at opnå en opkvikkende, hurtig rus. Udtrykket implicerer en
tilstand af opstemthed, jævnfør blandt andet det tilsvarende engelske
udtryk sexually aroused, som betyder at være sexuelt opstemt. Dette
menneske ønsker altså med sit indtag af rusmidler at opnå at få mere
energi, at blive opkvikket. Dette kan komme til udtryk som en fysisk
opkvikning i både bevægelse og tale, tanker og opfattelsesevne.
Mange bruger – jævnfør ovenstående seksuelle reference – også denne
typer stoffer til at blive seksuelt opstemte. Jeg tænker især på stofferne
kokain og amfetamin og til en vis grad ecstasy. (Mis)brugere af disse
opkvikkende stoffer oplever som regel sig selv som magtfulde og effektive, når de er i denne tilstand, og – når det tager helt overhånd –
nærmest som omnipotente (magtfuldendte). Der gives i denne tilstand
meget lidt opmærksomhed til følelser (egne eller andres), og i stedet
bliver mennesker, der er påvirkede i ”opadgående retning” (aroused)
gerne meget hurtigt tænkende (rationelle) og følelseskolde.
De oplever typisk i denne tilstand, at de er i stand til at se ”det
store billede”, hvorfor de hverken har lyst til eller behov for at dvæle
ved følelsesmæssige detaljer.
Den første effekt af nogle former for alkohol henregnes også til
gruppen opkvikkende midler (arousal), og al alkohol har denne
indvirkning, hvis den indtages meget hurtigt.
Det er især visse former for spiritus, eksempelvis brændevin og tequila,
som indledningsvis kan have en opkvikkende effekt. Også champagne
er kendt for netop sin opkvikkende virkning på brugeren. Al alkohol i
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større mængder virker dog over tid bedøvende eller sløvende og hører
således til under kategorien Satiation (mæthed eller afslapning).
Dette betyder – for arousal (mis)brugeren – at selvom man således godt
kan ønske sig ”en ordentlig skid på” i tequila, der først sender brugeren
op at flyve i et opstemt stemningsleje (arousal), så vil fortsat indtagelse
af samme stof til sidst ende med at have en beroligende eller bedøvende
effekt (satiation), når senere samme tequilabrandert sidder og nikker
med hovedet på natklubben. På det tidspunkt har tequilaen som regel
også fået følgeskab af en mængde anden alkohol, typisk øl, eller effekten
er måske til en vis grad blevet opblødt med en række “sødede” drinks,
der i sig selv har en “nedadgående” effekt på grund af det store sukkerindhold som altid, når det første high har lagt sig, afløses af et stort low.
Vigtigt er dog også at huske på, at al alkohol, især de typer alkohol med en høj alkoholprocent – når indtaget hurtigt, i større mængder – til at begynde med virker opkvikkende.
SATIATION
Satiation beskriver den foretrukne rus hos dem, som ønsker “at få
slukket for bevidstheden”, eller i en mildere udgave, at opnå afslapning og afstresning. Ordet satiation betyder mæthed og forklares
måske bedst med billedet af en natursvamp, som dyppes i vand.
Svampen vil herefter være mættet (på engelsk: saturated) med væs
ke, så der ikke kan optages mere væde. Alle dens grene har suget
væsken til sig, ligesom en svamp, der løftes op af et badekar.
En sådan effekt er ikke meget ulig den ønskede bevidsthedsmæssige tilstand hos typen satiation-(mis)brugere. På samme måde ønsker
denne type mennesker at koble mest muligt fra ved at være bevidsthedsmæssigt bedøvede eller afslappede. Den efterstræbte tilstand går
altså ud på at slukke for eller bedøve hjernens kontrolcenter. Er dine
foretrukne stimulanser øl eller vin, der nydes i et adstadigt tempo, er
der en stor sandsynlighed for, at du overvejende hører til i satiationkategorien.
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Det er således typisk i form af afstresningsmiddel, eksempelvis efter
arbejde og til fester, at alkohol (mis)bruges i Danmark.
I den yderste ende af skalaen for selvmedicinering eller ”kemisk induceret afslapning”, er det også denne tilstand, som gadenarkomaner med deres indbyrdes grovkornede humor kalder ”skihopperen”,
på grund af den særlige skihop-stilling, der nogle gange følger med
denne tilstand, når heroinmisbrugeren i halvt bevidstløs tilstand forsøger at fastholde balancen på to ben, der er ved at knække sammen
under ham eller hende.
En stykke vej inde på samme skala, finder vi også de mennesker,
som har udviklet et misbrug af nerve- og sovemedicin, herunder de
forskellige former for benzodiazepiner. Men alle har de tilfælles, at
de søger sig en tilstand af afslapning eller eventuelt regulær bevidstløshed.
Brugere af de mange forskellige former for benzodiazepiner forklarer, at de virker som smør på nervesystemet. At man får en utrolig
afslapningsgrad efter indtagelse. Et enkelt præparat fra samme familie, Rohypnol siges i meget store doser, at skænke brugere følelsen af
at være usynlige, hvad denne forfatter er vidende om har resulteret i
mindst ét mislykket bankrøveri!
I forhold til satiation (mæthed eller afslapnings) fænomenet, giver
denne form for nervemedicin en attraktiv tilstand, fordi der opnås en
dejlig form for følelsesløshed. Efter et stykke tid i denne tilstand, vil
afsondringen fra andre mennesker dog resultere i en følelse af at
befinde sig i en boble, som er ubehagelig.
Mange mennesker har i øvrigt taget disse præparater imod angst,
med eller uden en læges indblanding. Præparaterne handles nemlig
også på det sorte marked. Det paradoksale er dog, at efter en kort
periode på cirka 3 uger mister pillerne deres godgørende virkning,
og herefter kan der opstå det bizarre fænomen, at den samme angst
som indledningsvist blev forsøgt bortmedicineret, nu ender med at
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blive konsekvensen af at stoppe med at spise pillerne igen. Man får
altså den samme angst tilbage, i form af abstinenser, som man først
forsøgte at bortmedicinere ved at tage lægemidlet, med stor fare for
at brug bliver til misbrug og senere til egentlig kemisk afhængighed.
FANTASY
(Mis)brugere af effektfremmende rusmidler af fantasy-typen søger,
som ordet vil indikere, at blive stimuleret til at få indre oplevelser af
forskellig slags. Det er de forskellige former for hallucinogener, der
er efterspørgsel på, med LSD og hash som de mest efterspurgte, men
i de senere år har også mange af de såkaldte designer drugs vist sig
at tilbyde stimulation til mennesker med dette temperament, ved at
de iblander LSD andre typer virksomme stoffer.
Ofte vil det være mennesker, der arbejder mere eller mindre bevidst med at undersøge deres eget sjæleliv, som er tiltrukket af disse
stoffer. Typen af misbrugere kaldes af og til også for ”psykonauter”
med utvetydig hentydning til det ydre rums udforskere, astronauterne.
”Psykonauterne” bruger stofferne som et boarding card til en lang
række indre destinationer, der typisk byder på mere spænding og fantasirigdom, end hvad hverdagen ellers kan frembyde. I denne tilstand
udleves gerne alter egoer, som ikke i hverdagen finder brugbare
kulisser eller medspillere, og på denne baggrund opstår gerne hele
indre verdener, som kun (mis)brugeren selv reelt kender til.
Nogle gange vil de være funderede i spirituelle systemer og tankegange, andre gange vil de være udtryk for ønsketænkning, hvorfor
trangen til at beruse sig på denne måde ofte finder næring i umodneog bange menneskers manglende evne til at indpasse sig i verden
omkring dem. Ikke mindst forfatterne Stanislav Groof og Carlos
Castaneda har med deres (beskrevne) eksperimenter med henholdsvis LSD og Peyote-kaktussen inspireret en hel generation af fantasy
(mis)brugere herunder hippier og psykonauter.
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Fantasy-typen af (mis)brugere føler sig ofte understimuleret af virkeligheden og søger mere spændende oplevelser i paralleluniverser”
eller alternative virkelighedsbilleder.
Inddelingerne Arousal, Satiation og Fantasy er som nævnt udtænkt
i USA, efter at det blev klart for en række behandlere, at det ikke
altid var lige meningsfyldt at behandle eksempelvis en heroinafhængig ud fra den samme skabelon som en kokainafhængig.
Disse forskelle, og hvad man kan gøre for at tage højde herfor i misbrugsbehandlings sammenhæng, vender vi tilbage til i senere kapitler.
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REELLE BEHOV

Bag om teorien med de forskellige misbrugspersonlighedstyper gemmer sig tankegangen, at de forskellige temperamenter benytter sig af
forskellige typer stoffer (herunder alkohol), fordi indtagelsen af disse
stoffer tilfredsstiller reelle behov.
En behandlingsform, der anerkender, at der ligger reelle psykologiske behov bag et givent stof- eller alkoholmisbrug, er således også
nødt til at anerkende, at der skal følge relevante kompensationer,
som modsvarer disse behov i tiden efter, at stofmisbruget er ophørt.
Dette betyder helt grundlæggende, at hvis dine indre rejser som
psykonaut har været utroligt berigende, da du indtog stoffer, må der
bagefter udvikles et tilsvarende berigende instrument i eksempelvis
en tilpasset meditations-praksis eller lignende, førend man kan gøre
sig forhåbninger om et heldigt behandlingsresultat.
Og hvis man hver dag, efter arbejde, har fundet afslapning ved at indtage øl eller vin for at stresse af, så må der nu anden, relevant afstresning til, førend det kan forventes, at dette menneske vil fortsætte med
at lade være med at misbruge alkohol.
I det nævnte eksempel kan det selvfølgelig også tænkes, at der
skal ske nogle ændringer i eksempelvis den arbejdssituation, personen befinder sig i, hvis det er den, der genererer de uhensigtsmæssige mængder af stress.
Ofte vil nogle mennesker ønske at kombinere indtil flere misbrugsudtryk (behov) på en gang, hvoraf nogle kombinationer vil være mere
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naturlige end andre. Således er arousal-fantasy (opstemt-fantasi) og
satiation-fantasy (afslapning-fantasi) meget indlysende og anvendte
kombinationer. Mindre hyppig er forekomsten arousal-satiation (opstemt-afslapning). Det kan således forekomme selvmodsigende at
blande stoffer med en opkvikkende og beroligende effekt på samme
tid. Når det sker, vil derfor også typisk arousal-stimulansen indtages
først og satiation-stimulansen bagefter, for at modvirke effekten af
den første.
Når visse blandingsmisbrugere alligevel vælger at indtage forskellige
stemningsændrende midler samtidig, der kan synes som om, de ophæver effekten af hinanden, kan det forekomme med en blanding af alkohol (spiritus) og beroligende piller, eller eksempelvis i form af en såkaldt speed ball, der er af en blanding af kokain og heroin.
Til den stærkt alkohol-funderede læser, må jeg gentage:
Selv om det er uvant snak – bliv hængende lidt endnu! Ved at investere en lille smule tid eller opmærksomhed på dét, der rettelig er
ekstremer, vil du sandsynligvis ende med at få illustreret mekanismer,
som i mere afmålte doser kan være noget, du kender fra dit eget liv.
Måske vil én og anden opmærksom læser have tænkt: Hvordan finder
man ”passende kompensation” i behandlingssammenhæng for sådan
en dobbeltadfærd?
Hvis man bagefter skal finde på noget spændende at sætte i stedet
for rusens oplevelser, hvordan erstatter man så et ønske om at være
både afslappet og opstemt, på samme tid?
Til det vil jeg svare, at der altid er én effekt, der foretrækkes frem
for en anden. Hvis der er tvivl om hvilken, kan man foretage forskellige tests, men mest afslørende er altid spørgsmålet:
Hvis du skulle vælge … hvad ville du så vælge først?
Normalt vil sådan test vise, at behovet for den opkvikkende effekt vil
være større end den tilsvarende beroligende. Det vil således også
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være dét behov, som efterfølgende først og fremmest skulle søges
stimuleret i en helbredelsesorienteret indsats. Det vil nemlig være
den effekt, man sidenhen kommer til at savne mest og derfor mest
akut har behov for at erstatte med et fornuftigt alternativt. For at
undgå tilbagefald!
For at anskueliggøre denne adfærd, så lad mig fortælle, hvad jeg ofte
gjorde, dengang jeg på daglig basis arbejdede med misbrugere af
hårdere typer stoffer, på forskellige behandlingshjem. For mennesker, der er vant til at leve på et sådant overdrev, hvor adgangen til
penge er altafgørende, bad jeg ofte hele grupper af kokain- og heroin
misbrugere forestille sig, at det var den første i måneden.
De havde lige fået penge. De var måske endda helt ”rene” (clean).
Hvad var det første, de ville gå ud og købe?
De måtte kun vælge ét stof: Kokain eller heroin? For dem som svarede kokain, selvom det måske var symptomerne på heroinmisbruget, som var det mest synlige i deres liv, ville opgaven være at finde
ud af, hvordan de fremover kunne få tilfredsstillet deres behov for
(sund) spænding i deres nye, clean liv... For det var dette behov, hvis
det ikke blev tilfredsstillet, som efter endt behandling ville få dem til
at opleve tilbagefald, sandsynligvis betinget af ren og skær kedsomhed (understimulering).
I nedenstående skema opremses de forskellige typer stoffer, der er
kendte for en effekt, svarende til den kategori, de nævnes under. Skabelonen vil herefter gå igen både i senere kapitler, og i forhold til
emnet anden afhængighedsskabende adfærd, såvel som i et endnu
senere kapitel, der har til hensigt at finde erstatningsaktiviteter for en
afhængighedspræget adfærd eller personlighed.
De forskellige typer kemisk effekt, der modsvarer en given psykologisk efterspørgsel, ser ud som følger:
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Tabel 4: Forskellige stoffer, der leder til særlige stemningsændringer
Kemiske stoﬀer med misbrugs-potentiale, der medfører
Arousal
(Opstemthed)

Satiation
(Afslapning)

Fantasy
(”Indre rejser”)

Kokain,
Amfetamin

Heroin,
(Alle smertestillende
præparater)
Metadon,
syntetisk morﬁn,
Ketogan
Benzodiazepiner
(nervemedicin,
indslumringsmedicin)

LSD, Peyote,
psilocybin svampe,
pigæbler

Alkohol i form
af visse former
for spiritus og
(tørre)
mousserende vine

Alkohol, mest i form
af øl og (hed)vine,
herunder cognac
og lignende
druebaserede
spirituosa

Kemisk fremstillede
designer-drugs
såsom:Fantasy
Ecstacy (MDMA)
PCP Englestøv

Hash (THC)

Hash (THC)

Mad-orgier

Overdreven

Diﬀus TV-kiggeri

med personerne
heri.

(Alle typer
alkohol indtaget
hurtigt)
Diverse. former
for slankepiller
Ritalin og andre
ADHDmedicintyper
Ecstasy (MDMA)
(I den mildere
ende af skalaen:
Nikotin, koﬀein)
Diverse former for

Gentagelsen
af ecstasy i henholdsvis
ogindlevelse
fantasy-rubrikkerne
hasard/ gambling.
(overspisningarousal/
i
bulimi)
særlige TV-serier
skyldes, at dette stof, med
sin kemiske sammensathed,
samtidig stiog identiﬁkation
Sexuelle besættelser
mulerer
i begge retninger.
Shopping og
indkøbsmanier
Kleptomani

En-armede
69
tyveknægte

Rollespil i forskellige
former, herunder
på computer eller
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Hash er ligeledes kendt for at kunne frembringe tilstande i overensstemmelse med grupperingen som både satiation- og fantasy-type.
Brugt sammen med andre typer arousal-stoffer og visse former for
alkohol, kan hash dog også tjene som forstærker af en arousal-effekt. På lignende vis kan hash sammen med bedøvende stoftyper
også fremme den effekt!
Hash fremmer således effekten af et andet stof.
Som et kuriosum kan nævnes, at der er nogle få mennesker, for hvem
de forskellige typer rusmidler har en modsat effekt. Det kan for eksempel komme til udtryk ved, at de opkvikkende stoffer eksempelvis
amfetamin og kokain har en beroligende effekt på disse mennesker.
Dette ses blandt andet hos mennesker med en såkaldt ADHD-lidelse2
(Damp), som har benyttet sig af især amfetamin som en art selvmedicinering for deres indre tilstande af uro, manglende koncentration og
generelle følelse af utilpassethed. Den medicin (Ritalin), der typisk
benyttes til ADHD-patienter, ligger således meget tæt op ad amfetaminens kemiske sammensætning og hører også derfor naturligt til i
Arousal-kategorien. På lignende vis kan også heroin og benzodiazepiner, som ellers for de flestes vedkommende virker sløvende, for nogle
få have en opkvikkende effekt.
På det seneste er netop Ritalin og andre typer ADHD-medicin begyndt at blive misbrugt af studerende, som ønsker at fremme deres
koncentrationsevne og udholdenhed i eksamens sammenhænge. Som
i alle tilfælde, når sådanne modeluner begynder at sprede sig, har
brugerne dog meget lidt bevidsthed om de langsigtede, negative
konsekvenser.

2 Man kan ikke konkludere, at fordi man har haft en sådan ”omvendt” effekt, så er man sandsynligvis ramt af ADHD. Det kræver en psykiater at diagnosticere ADHD.
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KRYDSEFFEKT
OG BLANDINGSMISBRUG
Når to eller flere stoffer bruges på samme tid, opnås dét, man kalder
krydseffekt. Det er en meget efterstræbt effekt hos garvede misbrugere, men ofte et livsfarligt projekt for den, som ikke har opøvet tolerance, (se s. 91). Med tolerance menes, at to enheder af én type
stof eller alkohol, og to enheder af en anden type stof ikke nødvendigvis giver fire enheders effekt!
Det er meget tænkeligt at effekten snarere er:
(22 = 4) + (22 = 4) = 8 !
Det vil sige, at hvis du drikker to guldøl og spiser to benzodiazepintabletter som for eksempel Alupam og indbilder dig, at du kender
effekten af hver af de to mængder hver for sig, så vil du, når du indtager blandingen, mærke det som en blandet effekt af 8 enheder,
eller som om du står midt i et klokketårn, når der trækkes i rebet!
Ved kryds-effekt bliver summen (effekten) større end enkeltdelene!
Det er blandt andet denne type flerstrenget misbrug, der henvises til,
når man taler om blandingsmisbrug. I den garvede misbrugers univers er dette muligvis en ønsketilstand, men for alle andre er det med
livet som indsats. Om ikke direkte, derved at åndedrættet sætter ud,
så fordi en sådan rus ofte efterlader (mis)brugeren med meget usikre
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ben, hvilket kan være livsfarligt i trafikken eller lignende steder, der
kræver opmærksom adfærd.
Desværre må det konstateres, at hverken øl eller rødvin i kombination med sovemedicin eller nervemedicin på denne måde er en
særlig sjælden mixture i mange danske hjem!
Et andet eksempel på en livsfarlig blanding af stoffer er for eksempel,
når store mængder amfetamin og alkohol blandes, hvad ses meget
ofte i natklub-miljøet og blandt unge mænd helt generelt. Dét, der
sker, er nemlig, at når man blander amfetamin og alkohol, så virker
amfetaminet hæmmende på alkoholoptagelsen i kroppen.
Man bliver med andre ord ikke lige så fuld, som under normale
omstændigheder, hvad ofte inspirerer til, at der drikkes meget mere
end normalt. Det farlige indtræffer efter et stykke tid, når effekten af
amfetaminet ophører inden effekten af alkoholen.
Pludselig kan (mis)brugeren, der indtil da følte sig som ”konge af
verden”, risikere at stå i den situation, at når amfetaminet ikke længere hæmmer optagelsen af alkohol i blodet, så kan den reelle mængde
alkohol indtaget risikere at forgifte den pågældende til bevidstløshed
eller i værste fald dødsfald.
Denne mixture af amfetamin og alkohol har allerede mange dødsfald på samvittigheden af folk, der er døde af alkoholforgiftning
uden at vide, hvad der ramte dem.
Diverse andre blandinger af medicin og alkohol er også kendt for at
skabe uhensigtsmæssige virkninger. Således er næsten alle blandinger af alkohol og forskellige typer stoffer usikre eksperimenter. Hvis
du skulle være i tvivl, så tænk blot et øjeblik på, hvad der altid står
på apotekets advarselsseddel, når der udleveres medicin:
Bland aldrig alkohol og medicin!
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BRYD FORTRYLLELSEN
Mange af de her afsnit er rimelig hård kost for såkaldt ”almindelige
mennesker”, der bare lige har drukket lidt for meget. Er det ikke lidt
for svært? For teoretisk? Og har det ikke lidt for meget med ”stoffer”
at gøre? Min opfordring skal lyde: Bliv hængende lidt endnu!
Ved at tillade at disse lidt svære tilgange til problemet får lov til at
lejre sig i din bevidsthed til at begynde med, vil din parathed til at
undergå nogle af de øvelser og opgaver, vi skal igennem senere,
være mangedoblet. Dit udbytte vil rimeligvis blive tilsvarende.
Hav tålmodighed lidt endnu. Vi skal nu til at se på en teori, der hedder ”Den afhængige personlighed”.
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DEN AFHÆNGIGE PERSONLIGHED

Den afhængige personlighed er en meget omtalt og – i visse behandlingskredse – også udskældt påstand om, at afhængighed ikke lader
sig begrænse til eksempelvis alkoholen hos alkoholikeren, stofferne
hos narkomanen eller pillerne hos den medicinafhængige.
Teorien går ud på, at mennesker, der har udviklet afhængighed af
stemningsændrende midler, blot har givet form til en latent, iboende
afhængighed, som lige så godt kunne være blevet til en række andre
former for afhængighed, og som ofte også bliver det ved siden af den
kemiske afhængighed.
Det hævdes således, at afhængighed er en konstant i disse menneskers liv (indtil god behandling påbegyndes).
Hvis ikke de var endt med at blive afhængige af det ene, så var de
sandsynligvis blevet afhængige af noget andet. Kun udtrykket kan
variere. Der ligger samtidig indbygget i denne forståelse af afhængighed en opfattelse af, at afhængige mennesker, som ophører med
én given afhængighedspræget (addiktiv) handling – uden at arbejde
med sig selv – med stor sandsynlighed, et stykke tid senere, vil finde
sig selv i færd med at udføre en ny, afhængighedspræget, selvdestruktiv handling.
Sagt på en anden måde vil eksempelvis en alkoholiker, der ophører
med at drikke fra den ene dag til den anden, uden at der sættes ind med
passende behandling, sandsynligvis rette sin opmærksomhed mod en
anden, afhængighedslignende adfærd eksempelvis ludomani (spil-af74
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hængighed), overdreven seksuel udfoldelse, workaholism (afhængighed af arbejde) eller andet.
Modargumentet er givetvis, at al adfærd på denne måde kan ”kriminaliseres,” og at det i det hele taget er skruen uden ende! Teorien
lægger sig dog fint op ad et andet ofte anvendt udsagn om, at summen af et menneskes laster er konstant! Hermed forstået, at hvis du
fjerner mit foretrukne ”stof”, så vil den del af mig, som søgte at blive
påvirket eller stimuleret af ét givent stof blot udvikle en erstatningsafhængighed af et andet stemningsændrende stof eller handling.
Det er spørgsmålet om stemningsændring, der er kodeordet i dette
fænomen. Det påstås således, at mennesker med en afhængig personlighed opnår et ændret stemningsleje ved at udføre én eller flere afhængighedsskabende (addiktive) handlinger.
Den addiktive personlighed oplever, at stemninger og følelser lader
sig regulere af handlinger, man kan udføre uden for én selv og ved
indtag af diverse stemningsændrende midler.
Denne meget forførende illusion om “magtfuldkommenhed” bliver
over tid til en selvforstærkende afhængighedspræget dynamik, fordi
mennesker herigennem oplever, at de selv kan bestemme, hvordan
de vil have det, og hvornår, på den måde at forstå, at det på et hvilket
som helst tidspunkt bliver lettere at ”trykke på en knap” (læs: udføre
en addiktiv handling), end det er at blive i og mærke eksempelvis
ubehagelige følelser.
Mennesker med en sådan afhængig disposition vil derfor begynde at
selektivt udvælge sig de følelser, de bedst kan lide at forholde sig til
i stedet for at indtage livet ufiltreret og med åbne øjne. Efter et stykke
tid at have levet i denne illusion, bliver det tydeligt for misbrugeren,
at flere og flere ting lader sig manipulere med – herunder også andre
mennesker.
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Der finder for mennesker med en afhængig personlighed en tingsliggørelse sted – også af de personlige relationer.
Til sidst bliver mennesker med en afhængige personlighed så ferme
til at manipulere med alting, at både mennesker, ting og hændelser
risikerer at ende med at blive reduceret til midler til mål snarere end
noget, der repræsenterer værdi ved deres egen kraft. Dette er essensen af tankegangen om Den afhængige personlighed.
Som vi skal komme ind på senere, er der neuro-biologiske forklaringer, der understøtter teorien om genetisk disposition for afhængighed og med disse også tanken om, at det er mere eller mindre tilfældigt, hvilke ydre genstande, vi ender med at blive afhængige af, blot
de har evnen til at indvirke stemningsændrende på os.
Således kan man i forlængelse heraf også blive afhængig af særlige handlinger. Der behøver altså ikke at være tale om, at noget
kommer ind i blodstrømmen udefra, som i mange år var et videnskabeligt eller medicinsk krav, førend at noget kunne betegnes som en
afhængighed.
Hvis du er i underskud af et eller flere signalstoffer i hjernen og du
oplever, at du får du det bedre, når du udfører en given addiktiv handling (eksempelvis gambling) så kan denne mangel på signalstof være
med til at invitere til en gentagelse af samme handling, indtil det ender
med at blive et afhængighedsmønster.
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SELVHJÆLPSGRUPPER
OG DEN AFHÆNGIGE PERSONLIGHED
Ikke mindst i USA er tankegangen om multiple former for afhængighed (at man kan have en disposition for mange afhængigheder) slået
så meget igennem, at eksempelvis ”De 12 trin”, der er en anerkendt
metode til behandling af misbrug, kendt fra fællesskabet Anonyme
Alkoholikere (AA), er blevet udbredt som løsningsmodel for over 50
forskellige typer afhængighedsproblemstillinger. Også en hel række,
der ikke involverer indtagelse af noget ”stemningsændrende stof”.
(For yderligere uddybning af Anonyme Alkoholikeres løsning, De
12 trin, se endvidere s. 221).
I Danmark er der et mindre antal af disse fællesskaber, som til
gengæld lever i bedste velgående og som for de flestes vedkommende vokser i antal medlemmer år efter år.
Bedst kendt af alle 12-trinsgrupper, der behandler afhængighed, i
Danmark, er:
Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomaner (NA),
der hjælper henholdsvis alkoholikere og narkomaner til en større for
ståelse af problemet, og at omlægge en selvdestruktiv adfærd til en
mere sund levevis.
Marijuana Anonymous (MA) er det seneste skud på denne stamme
af selvhjælps-fællesskaber og er for mennesker, der er blevet afhængige af cannabis i forskellige former.
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De mest udbredte problemstillinger ud over de forskellige former
for kemisk afhængighed, der nævnes ovenfor og som behandles i
12-trinsgrupper i Danmark, af hvilke flere også må siges at være relevante i forhold til at erstatte et givent ”fysisk stof” ud fra tanken
om Den afhængige personlighed, er:
Gamblers Anonymous (GA)
For mennesker, som er blevet afhængige af at spille om penge på
kasinoer, på internettet, i spilleklubber, til hestevæddeløb, købe
lotto-kuponer eller at odds’e i forskellige variationer.
Sex and love addicts anonymous (SLAA)
For mennesker, som har fået et tvangspræget forhold til sex, porno
og masturbation og følelserne, der kan opstå i forbindelse med parforhold og indgåelsen af (sexuelle) relationer.
Love Addicts Anonymous (LAA)
For mennesker, der bearbejder afhængighedspræget adfærd i forhold
til kærlighed og dysfunktionelle parforhold – herunder de mange
fantasier og besættelser, der kan knytte sig til forelskelsestilstanden.
Adult Children of Alcoholics (ACA)
For mennesker, der er vokset op i misbrugsfamilier eller anderledes
dysfunktionelle hjem og ønsker at gøre op med uhensigtsmæssige
gentagelsesmønstre herfra.
Al-anon
Et selvhjælpsfællesskab for pårørende til alkoholikere, der sætter
fokus på den pårørendes rolle og de mønstre af dysfunktion, som
typisk udvikles, når man igennem mange år har levet som pårørende
(partner) til et afhængigt menneske.
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Nar-anon
Et tilsvarende fællesskab som ovenstående for pårørende til narkomaner.
Overeaters Anonymous (OA)
For mennesker, som enten overspiser (bulimi), eller som udsulter sig
(anoreksi) eller som på andre måder har et tvangspræget forhold til
mad.
Workaholics Anonymous
For mennesker, som altid er på arbejde, fysisk – eller i tankerne.
Debtors Anonymous
For mennesker, som overforbruger penge, eller som har et tvangspræget mønster i forhold til at stifte gæld.
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ERSTATNINGSAFHÆNGIGHEDER
For enhver, som er ramt af ovennævnte problemer, er der næppe
nogen tvivl om, at de hver for sig er alvorlige, primære problemstillinger. Når de nævnes i denne sammenhæng, er det fordi, de også
meget ofte dukker op som erstatningsafhængigheder i kemisk afhængige menneskers liv, efter at de er blevet stoffrie eller ædru fra
deres foretrukne stemningsændrende middel.
Sluttelig er der naturligvis også den mulighed, at der allerede er
tale om, at et menneske kan være i færd med at blive flået i flere af
disse retninger på samme tid, eksempelvis i kombinationen kemisk
afhængighed og ludomani.
For så vidt nogle af disse andre handlinger kan henregnes til stemningsændrende handlinger eller impulser, giver det naturligvis mening
at indsætte dem på ligningen: Arousal, Satiation, Fantasy – for at se,
hvor de hører ind.
Forskellige former for addiktiv (stemningsændrende) adfærd kan her
efter anskues på følgende måde:
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Tabel 5: Forskellige stoffer og handlinger med et afhængighedspo
tentiale
Kemiske stoffer med misbrugspotentiale, der medfører
Arousal
(Opstemt)

Satiation
(bedøvet /
afslappet / mæt)

Fantasy
(parallelle verdener /
fantasirejser)

Kokain,
Amfetamin

Heroin,
(Alle smertestillende
præparater) Metadon,
syntetisk morfin,
Ketogan m.fl.
Benzodiazepin
(nervemedicin, indslumringsmedicin)

LSD, Mescalin,
psilocybin svampe,
pigæbler

Alkohol i form af
visse former for
spiritus og (tørre)
mousserende vine

Alkohol, mest i form
af øl og (hed)vine,
herunder cognac og
lignende druebaserede spirituosaer

Kemisk fremstillede
designer-drugs
såsom:
Fantasy
Ecstacy (MDMA)
PCP Englestøv

Hash (THC)

Hash (THC)

(Alle typer alkohol
indtaget hurtigt)
Diverse former for
slankepiller
Ritalin og andre
ADHD-medicin typer
Ecstasy (MDMA)
(I den mildere ende
af skalaen: Nikotin,
koffein)
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Fortsat
Arousal
(Opstemt)

Satiation
(bedøvet /
afslappet / mæt)

Diverse former for
hasard / gambling

Mad-orgier (overspisning / bulimi)

Sexuelle besættelser

Diffus TV-kiggeri

Shopping og
indkøbsmanier

En-armede
tyveknægte

Kleptomani
Arbejdsnarkomani
Anoreksi
Cutting (Diverse
selvskadende adfærd)
Voldelige krigs-,
sports- /action
computerspil
Diverse former for
”online”-adfærd
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Fantasy
(parallelle verdener /
fantasirejser)
Overdreven indlevelse i særlige TV-serier og identifikation
med personerne heri
Rollespil i forskellige
former, herunder på
computer / internet /
i særlige fantasyuniverser eksempelvis via bøger
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BRYD FORTRYLLELSEN
I ovenstående afsnit blev forskellige (addiktive) handlinger sidestillet med indtagelse af alkohol og stoffer? Hvordan har du det med
det? Kan du genkende – fra dig selv eller andre – at der er noget om
snakken? Hvad synes du om teorien?
Kender du nogen, som har et næsten besættelsesagtigt forhold til
nogle af de ting, der blev nævnt ovenfor?
Indkøb? Spil? Sexualitet? Arbejde? Computer? Online-adfærd? Tror
du på, at det er stemningsændrende, når nogle mennesker hengiver
sig til disse handlinger? Tror du, man kan blive afhængig af dem?
Er der nogle af disse andre adfærds-områder, hvor du véd, at du selv
kunne blive forfalden til at miste kontrollen, hvis du gav los?
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BENÆGTELSE
– OG ADMIRAL LORD NELSON
I forhold til al misbrugsbehandling – og ikke mindst opstartstidspunktet for de fleste behandlingsforløb – er spørgsmålet om benægtelse helt afgørende.
Lad mig dog først introducere, til reference, den engelske admiral
Lord Nelson (1758-1805). Han er blandt andet kendt for det udsagn, der
siden er blevet et mundheld, at man ”sætter kikkerten for det blinde øje”.
For Lord Nelson, der bar en klap og var blind på det ene øje,
handlede situationen om, at han fik en ordre, der blev signaleret ved,
at man hejste flag op i masterne, som bagefter blev ”læst” af andre
skibe. Da Lord Nelson fik en ordre, som han var utilfreds med, om
at afbryde et angreb på et fremmed skib, valgte han derfor at ”sætte
kikkerten for det blinde øje” for på den måde at undgå at forholde sig
til en information, han ikke brød sig om.
Situationen er ikke helt ulig, hvad der sker for mange misbrugere
og kemisk afhængige, som mere eller mindre bevidst vælger at lukke
øjnene for en ganske betragtelig mængde vidnesbyrd om, at deres
livsstil er på en glidebane eller sågar et stykke ude over kanten til
afgrunden.
Når mennesker kan havne dér, hvor stofferne eller alkoholen har
vendt sig imod én, og hvor der tydeligvis er langt flere negative end
positive konsekvenser, så skyldes det en både fascinerende og uhyggelig udvikling af et fænomen, der også er en biokemisk reaktion,
derved at visse tilstande foretrækkes over andre, og som i hvert fald
i visse behandlerkredse kaldes benægtelse.
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Som jeg vil komme ind på i det følgende, mener jeg dog ikke nødvendigvis, at det som oftest er et ondsindet eller nødvendigvis et særligt egoistisk fænomen, så meget som at det er særlige kemiske processer i hjernen, der påvirker denne adfærd.
Hvis det nogensinde har været relevant at tale om, at man kan
være under a spell, ”fortryllet” eller ”forhekset”, så er det særligt i
forhold til dette fænomen, at begreberne finder deres berettigelse. En
vigtig brik i forståelsen af misbrugsproblemstillingen er, at den undslipper sig både opmærksomhed og bevidsthed. Med bevidsthed menes
hér evnen og villigheden til at gøre noget ved problemet. Dette skyldes uden tvivl rusmidlernes tveæggede natur: Samtidig med, at rusmidlerne kan medføre megen sorg, smerte og destruktion, giver de
nemlig ofte den, der indtager stoffet eller alkoholen en glæde og en
lykkefølelse, som ikke meget andet byder på i så lettilgængelige, regulerbare doser.
Som nævnt under punktet Den afhængige personlighed er det
ikke mindst erfaringerne med, at lykkefølelser på denne (illusoriske)
vis bliver tilgængelige via en udefra kommende genstand, der gør, at
mennesker – ligesom admiral Lord Nelson – sætter kikkerten for det
blinde øje. Som det var tilfældet for Lord Nelson, handler det om, at
der kan være indlysende fordele ved ikke at konfrontere en given
situation. Og herved er vi inde og berøre selve kernen i fænomenet
benægtelse.
Som misbruger skal man normalt meget langt ind i en misbrugskarriere og hermed i regnskabet over fordele og ulemper ved en
given adfærd, førend man selv får øje på, at fordelene muligvis ikke
opvejer ulemperne i lige så høj grad, som man selv troede. Det er en
del af mystikken og fascinationen ved rusmidlerne, at de tilsyneladende er så magtfulde, at de efterlader brugeren med et urealistisk
billede af virkeligheden.
Fordi belønningerne er så store og så besnærende, fortrænger mennesker, der er glade for rusen, ofte de negative bivirkninger med store
fysiske, sociale, økonomiske og juridiske konsekvenser til følge. Denne
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tilstand er ofte blevet kunstnerisk foreviget på både teater og film, som
jeg i det følgende vil give nogle eksempler på. Og næsten alle kender
ét eller flere mennesker, der har trukket dette forsvar for deres (fortsatte) misbrug ud i nogle utrolige overdrev.
Selvom nogle måske vil mene, at netop de to herrer, Jesper Kristensen og Nicholas Cage, i filmene ”Bænken”, og ”Leaving Las Vegas”,
udmærker sig ved netop at være bevidste om deres egen alkohol-selv
destruktion, så kan man omvendt hævde, at selve destruktionen slet
ikke ville have fundet sted uden alkoholens forføreriske evne til at virkelighedsfordreje. Det samme ser vi i filmen ”Trainspotting”, hvor det
er heroin, som forfører.
Hvis vi tillader os at tolke lidt på symbolikken, så vil vi også i filmtrilogien ”Ringenes Herre” se et andet eksempel på en tilsvarende,
forførerisk magt, som muligvis vil være mere nærværende i mange
yngre menneskers hukommelse. I disse film, har figuren Gollum ladet
sig besnære af Ringens forunderlige magt (læs = rus) og i forløbet
givet afkald på al velkendt identitet, anstændighed og moral – præcis
ligesom det sker for alle, der hæmningsløst lader sig opsluge af rusmidlernes søde løfter om ubekymring, glæde, lykke og styrke.
Billedet er fotomanipuleret for at skænke plads til endnu et filmisk
misbrugsikon nemlig filmrollen Scarface, som normalt bærer Al Pacinos velkendte kontrafej.
Netop fordi denne karakter så tydeligt lader sig korrumpere af stadigt større mængder kokain, der fuldkommen undergraver hans virkelighedsbillede, er også denne karakter blevet en klassiker i såvel filmhistorien, som når misbrugskoryfæer skal fremhæves. At jeg ikke er
den eneste, der har set Gollums figur i ”Ringenes Herre” som en arketypisk misbrugs-personlighed, ses blandt andet af den kendsgerning,
at der findes et utal af billed-manipulationer på internettet, som sætter
lighedstegn imellem Gollums jagt på Ringen og en mere traditionel
jagt på en rus.
Den uhæderlighed, Ringen er i stand til at fremmane i ham, er
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således meget lig den fascination, en typisk misbruger vil komme til
at kende, i forhold til alkoholen eller stofferne og resultatet vil være,
at den rusmiddel-forførte (misbrugeren) vil benægte problemets eksistens både over for sig selv og over for dem, han eller hun omgiver
sig med. Simpelthen fordi belønningerne ved at være uærlig er så
håndgribelige.

For at blive i samme film, ”Ringenes Herre”, er det den samme proces,
vi ser undervejs blive realiseret i karakteren Frodo og hans forhold til
Ringen. Hans karakter repræsenterer på mange måder storforbrugeren af eksempelvis alkohol. Han oplever tydeligvis rusen som besnærende. Først synes han den er mærkelig, og han bliver lidt skræmt over
den voldsomme karakter-fordrejning, der finder sted efter indtag, fordi
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han grundlæggende har en sund natur. Men efter at have prøvet “rusen”
(= Ringens magt) et antal gange, så oplever han også, at hans værdinormer begynder at skride og at “rusen” (læs: magttrangen) kommer
til at dominere mere end godt er. Efter megen møje genvinder han dog
sin kerne (sin ånd, styrke, værdier) og han bliver i stand til at bryde
med den magt, der ellers var ved at tage ejerskab over ham.
På samme måde, som det naturligvis skal ske for dig, der læser denne
bog efter en periode med overforbrug!
I takt med, at rusen i stadig større grad får held til at fordreje virkelighedsbilledet hos henholdsvis storforbrugeren og misbrugeren, bliver
benægtelsen altså det middel, der opstår for at fastholde illusionen
om, at man stadig er på – om ikke “dydens smalle sti” – så i hvert fald
stadig med fast grund under fødderne – og styret af sund fornuft. Ofte
er ét af de foretrukne midler på dette tidspunkt at gøre brug af den
teknik, at man sår tvivl om selve det (andet) menneskes dømmekraft,
som siger:
”Du drikker for meget!”.
Svaret vil ofte lyde:
“Det er sgu da også fordi du er så snerpet, eller det er da også, fordi
du har haft den far (eller mor) – underforstået – du skal ikke overføre
hans situation på mig”.
Benægtelsen er altså et forståeligt og nødvendigt værn, misbrugeren
benytter til at beskytte en lykkefølelse, der er så meget i underskud, at
nærmest ingen midler skyes for at fastholde den. Det er ikke mindst
dette fænomen, som i gennem tiden har givet omgivelserne opfattelsen af, at afhængige mennesker var moralsk depraverede, uden rygrad
og muligvis sågar i ledtog med selveste Lucifer.
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I dag ved vi, at det har meget at gøre med førnævnte lykke-opnåelse
og ikke mindst forekomsten af eller mangel på signalstoffet dopamin
i hjernen, der er drivkraften i disse overdrevne handlinger.
For mennesker, som ikke selv kender til manglen på dopamin, kan
det være vanskeligt at sætte sig ind i, hvor styrende en kraft det kan
have på menneskers adfærd at være i underskud heraf. Dette emne
behandles i øvrigt som et selvstændigt punkt på s. 161.
Som misbrugsrådgiver er jeg ofte af ængstelige pårørende blevet
spurgt om:
”Hvad er det man skal være opmærksom på hos et menneske, hvis man
vil undgå, at storforbrug skal udvikle sig til dét, der er værre? Hvad er
tegnene?”
Mit svar har ikke udviklet sig meget siden første gang, jeg blev stillet spørgsmålet og havde en meget klar fornemmelse af, hvad det er,
man skal se efter: Det er nemlig tegn på lykke!
FORVARSEL OM ET FREMTIDIGT MISBRUGSFORLØB

… når en given person – i påvirket tilstand – udviser tegn
på at være langt lykkeligere, end i alle andre tilstande.

Hvis dette sker for et menneske, er der ringe tvivl om, at den pågældende vil søge tilbage til denne tilstand igen og igen, også selvom vedkommende må gå på kompromis med sine egne værdier – herunder
bevidst eller ubevidst at benægte, at et givent problem er under opsejling. Fordi kravet om lykke er for stærk en kraft at bide skeer med.
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Til sidst i dette afsnit, vil jeg dog gerne advare imod, at man helt auto
matisk fordømmer disse mennesker, og tror de blot er selviske. Selvfølgelig findes der også selviske mennesker blandt misbrugere og
afhængige mennesker. Men en anden vigtig ingrediens for at forstå
denne adfærd – ud over dét, at der muligvis i visse situationer kan
være fraværende moralbegreber – er, at der over tid finder en nærmest
umærkbar, subtil manipulation af hjernen sted.
Som jeg vil komme ind på i afsnittet Abstinens, er man nødt til at
se på, hvilke fysiologiske forandrings-processer, der finder sted i den
stadigt mere afhængige hjerne, som vil gøre forklarings-modellerne
mere komplekse og nuancerede.
At det er en hjerne-dysfunktion snarere end fraværende moralbegreber gør ikke de negative konsekvenser for de pårørende mindre
alvorlige. Men det vil givetvis kaste et andet lys over problemstillingen,
som muligvis kan tjene til, at forståelsen af problemet og adfærden
bliver bedre. Også hos den misbrugende selv.
Disse – i nogen grad – formildende omstændigheder forklarer dog
ikke Lord Nelsons lydighedsnægtelse. Medmindre altså at han, som
Gollum, var forblændet af rusen om magt.
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Det er ikke mindst, når jeg er ude iblandt såkaldt ”almindelige danskere”, at introduktionen til det følgende emne, ”tolerance”, trækker
både forbløffede og mistroiske reaktioner fra deltagerne ved de forskellige foredrag, workshops og undervisningsforløb, jeg tilbyder i
min virksomhed.
Dét, som typisk får folk til at mene, at jeg har fået noget galt i
halsen, er, når jeg hævder, at for at det følgende kan finde sted, så er
man pr. definition gået fra at tilhøre kategorien af brugere og er
mindst videre til kategorien storforbrugere. Fænomenet, vi skal gennemgå, er tolerance-øgning.
Toleranceøgning begynder at finde sted, når mennesker indtager
alkohol eller narkotiske stoffer, regelmæssigt over en længere periode. Det er det fænomen, der udspiller sig, når en 16-årig knægt
cykler til fest med 4-6 øl i posen og på denne mængde alkohol over
en hel aften oplever at blive dejligt løssluppen, opstemt og glad.
Når den samme unge mand er blevet 25 år, går han måske til en
barbecue sammen med nogle venner og har til lejligheden splejset
om en hel kasse øl sammen med en kammerat.
De tænder grillen kl. 16.00 og gør på samme tidspunkt de første
indhug i kassen med øl. Klokken 23.00 tømmes de sidste øl, og festen
bevæger sig videre hen til et diskotek, på bar eller værtshus, hvor der
suppleres med yderligere et antal øl og spiritus-shots for at opnå den
helt rigtige tilstand. Eksemplet er ganske hverdagsagtigt! Der skal
med andre ord nu større mængder til for at skabe den samme effekt.
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Et andet eksempel kunne være den unge kvinde som i begyndelsen
af sin misbrugskarriere sammen med veninderne indtager 3-4 Vodka
Ice, og på lignende vis opnår alt det ved rusen, hun har ønsket sig:
Mod, selvsikkerhed, løssluppenhed og godt humør. Festen er en succes og tilnærmelserne til en ung mand, hun ellers aldrig havde turdet
konfrontere, belønnes med interesse.
Nogle år senere skal den samme kvinde have drinks både før hun
tager af sted til fest, et større indtag under festen, ligesom hun måske
heller ikke vil være fremmed over for en night cap fra hjemmebaren,
efter at hun er kommet hjem igen. Den samme kvinde kan måske
også finde på at åbne en flaske vin midt på ugen for at stresse af efter
en anstrengende arbejdsdag. Eksemplerne er utallige, men fænomenet er det samme:
Toleranceøgning dækker over, at et menneske er i stand
til at konsumere mere af et givent stof – i dette tilfælde alkohol
– end kroppen var i stand til, første gang den stødte på det.
Den mængde, som tidligere ville have resulteret i akutte forgiftningssymptomer, er altså nu blevet almindelige doser. Kroppen har
lært at (over)leve med forgiftningen. Det er sandsynligvis de færreste, som til hverdag tænker på, at det netop er kroppens reaktion på
en forgiftning, som er det attråværdige ved at indtage alkohol!
Al rus-oplevelse er helt grundlæggende
en forgiftningsgrad af kroppens egen afbalancerede tilstand
– som tilfældigvis fornemmes ønskværdig.
Tolerance er følgelig det fænomen, som udspiller sig, når kroppen
har omstillet sig og lært at affinde sig med en given forgiftningsgrad.
Når alkoholen ikke virker helt efter hensigten, og der skal mere alkohol til for at opnå den samme effekt, så er det, fordi kroppen har
neutraliseret- og vænnet sig til giften.
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I den helt anden ende af skalaen, hvor folk når til dét, der er de sidste
faser af kronisk alkoholisme (kemisk afhængighed), så sker der paradoksalt nok det modsatte: At folk tåler mindre! Dette skyldes, at
leverens evne til at nedbryde alkohol mindskes i takt med, at de forskellige forstadier til skrumpelever (forstørret lever, fedtlever) begynder at sætte ind. På dette tidspunkt kan et menneske opleve, at
selv små mængder alkohol virker berusende, på samme måde som
langt større doser tidligere gjorde.
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BRYD FORTRYLLELSEN
Jeg lagde ud med at fortælle, hvordan dette emne kunne få nogle
mennesker til at reagere meget skarpt. Ikke mindst ved mødet med
det forhold, at deres eget forhold til alkohol kunne have taget en
uheldig drejning, de ikke selv var bevidst om. Var der nogen tilsvarende ubehagelig reaktion hos dig? Har du også oplevet, at du kan
drikke mere nu, end du kunne tidligere? Er du i så fald opmærksom
på, at det er fordi din krops celler har omstillet sig til større doser
regelmæssigt tilført rusgift?
Det er ikke nødvendigvis så rar en tanke, men der er ikke andre
forklaringer. Det bemærkes da heller ikke for at moralisere. Men
hvis påstanden om, at sandheden sætter dig fri står til troende, så
nytter det ikke at fortrænge virkeligheden.
I et senere kapitel vil du erfare, hvordan tolerance-fænomenet er
at forstå som et punkt, man kan måle sin egen udvikling ud fra, i det
der hedder Jellinek-kurven.
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Der er ovenfor talt om de forskellige stadier, der fører frem til afhængighed: Brug, storforbrug, misbrug og egentlig kemisk afhængighed.
Trang, som misbrugsrelateret fagudtryk, er et fænomen, som kendetegner og udvikles i fasen kemisk afhængighed. Eller mere præcist kan
man sige, at broen, der fører dig fra misbruger-kategorien og over i
kemisk afhængighed, består af stadigt flere af disse fænomener.
Mange mennesker kan således have været både storforbrugende
og misbrugende i årevis uden at udvikle egentlig trang. De vil givetvis have mærket til både stærkere og svagere udtryk for behov og
lyst til en rusoplevelse, men det vil stadig adskille sig fra fænomenet
trang. Hvis man er disponeret, kan man også begynde at opleve trang
ganske tidligt i et misbrugs-forløb. I så fald vil det have været, fordi
en afhængigheds-disposition er blevet udløst meget tidligt, efter kun
et kortvarigt eller intenst forløb.
I de fleste tilfælde vil overgangen fra den ene fase til den næste være
udflydende, og selvom en gradbøjning af et misbrugsmønster hen
imod værre i de fleste tilfælde vil tiltrække opmærksomhed fra omgivelserne, så er det dog langt fra sikkert, at et menneske selv bemærker, at det har udviklet sig fra at være storforbruger til at være
egentlig misbruger eller sågar kemisk afhængig. Dette foregår ofte
helt umærkeligt for den, det sker for.
Når mennesker, der er blevet afholdende, ser tilbage på deres mis95
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brugsliv, vil der dog aldrig være tvivl i deres sind om, hvornår de
udviklede fænomenet trang. Så vil de fleste meget præcist kunne for
tælle om, hvornår fænomenet begyndte at dukke op.
Trang kan henføre til to situationer, den ene er udelukkende psykisk
og den anden både psykisk og fysisk.
Psykisk trang refererer til en subjektiv, mental tilstand, hvor behovet
for at drikke eller indtage et stemningsændrende stof er stigende indtil et punkt, hvor det pågældende menneskes ”sunde fornuft” er sat
helt ud af drift, og det giver efter for drikketrangen – også selvom
det samme menneske på andre tidspunkter har erkendt, at det at beruse sig er en farlig vej, det bør holde sig langt væk fra. Når det sker,
vil det misbrugende menneske begynde at finde mere eller mindre
fantasifulde argumenter for, hvorfor det ”vælger” at tilsidesætte tidligere regelsæt og værdibegreber, så det kan retfærdiggøre over for
sig selv og omgivelserne, at det er i orden at drikke alkohol. ”Det er
jo ikke som om, jeg sidder nede på bænken, vel? ”
Et anderledes, fysisk funderet trang-fænomen forekommer, når et
menneske med (lette) abstinenser ledes til selvmedicinering – drevet
af en mangeltilstand – for at få det bedre. Forekomsten af trangfænomenet i hele misbrugsproblematikken er noget af det sværeste at forstå
– både for de forskere, der studerer problemstillingen og for pårørende. Ofte vil disse pårørende have hørt et utal af løfter om ”aldrig
mere”, der næsten altid viger for trangen, når den overmander en kemisk afhængig person, selvom de var velmente, da de blev fremført.
Det er især antallet af ophobede og brudte løfter og den himmelråbende mangel på logik – sund fornuft – som frustrerer og sårer omgivelserne så meget, at det giver mening at benytte ellers ganske uvidenskabelige termer som henholdsvis ”fortryllet” og ”forhekset” om
det menneske, som udviser så ulogisk og usammenhængende adfærd.
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Den kemisk afhængige har ikke bare lyst til alkohol, som han eller
hun kan underkende, hvis omstændighederne ikke er hensigtsmæssige. Vedkommende har udviklet en egentlig trang eller et behov, den
pågældende vil gøre næsten hvad som helst for at sørge for bliver opfyldt.
Selvom dette område ikke er ét, der har fundet en endegyldig, videnskabelig forklaring, er der naturligvis en biologisk forklaring på fæno
menet. Vi bevæger os dog i nogen grad ind på områder, som stadig er
videnskabeligt ”uopdaget land”. Alligevel vil jeg komme med nogle
observationer og tanker, jeg har gjort mig om dette fænomen, efter at
have studeret det så indgående i både mig selv og et stort antal klienter
igennem en årrække.
Det drejer sig om, at man er nødt til at se fænomenet abstinens som
et kontinuum, hvor de forskellige grader af trang er at forstå som en
forløber for senere regulære, fysiske abstinenser, og på andre tidspunkter som helt indbygget i dét at være abstinent.
Fænomenet abstinens uddybes på s. 105. Det handler om kroppens
reaktioner på stadigt større mængder alkohol (i disse mængder at forstå
som en rusgift snarere end et nydelsesmiddel) og det beredskab, som
kroppen er nødt til at sætte ind med over for dette indtrængende giftstof.
Over tid sker der tillige det, at kroppen sensibiliseres – bliver ekstra følsom – over for alkoholens særlige kemi på en måde, så kroppen
med sin øgede kommunikationsevne eller erindring om dette stofs
virkningsfuldhed, lettere aktiverer de receptorer, der knytter sig hertil, og som slutter med en regn af dopamin i belønningscentret, der
giver gode følelser, når stoffet indtages.
Når en sådan sensibilisering har fundet sted, sker der endda ofte
det, at et menneske – alene ved at tænke på stoffet (eksempelvis alkohol) – kan fremmane en ustyrlig trang. Mere om fænomenet trang
følger under afsnittet ”spejlneuroner” på s. 122.
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DEN MENTALE BESÆTTELSE

Den mentale besættelse er et fænomen, som alene ved sit navn kalder på kritik, fordi ordene mere giver associationer i retning af åndelig hokus-pokus end af lødig videnskab. I denne bog, der sætter pædagogiske hensyn over de videnskabelige, vil jeg alligevel berøre
emnet, selvom det måske til sidst vil være indlysende, at også den
mentale besættelse ”blot” er et udtryk for bagvedliggende, fysiske
reaktioner hos det menneske, som på førnævnte kontinuums vej er i
færd med at gå fra slem til værre.
En anden betegnelse for det samme fænomen er psykisk afhængighed (se også s. 119), som typisk går i bedre jord hos det videnskabelige etablissement. Begge dele tager dog afsæt i førnævnte trangfænomen. For alle benævnelser gælder, at de dækker over en alvorlig
dysfunktion hos den gradvis mere afhængige person; den stadigt
større grad af ufrihed, der følger med.
Den mentale besættelse kan for eksempel være det fænomen, der udspiller sig, når en mand eller en kvinde af sine omgivelser er blevet
bedt om at gå på antabusmedicin for at forhindre, at vedkommende
drikker. I de fleste tilfælde blokerer medicinen herefter for, at der kan
indtages alkohol. Det virker på den måde, at hvis man drikker alkohol
efter at have indtaget antabus, så bliver man så fysisk utilpas, at de
fleste som aversionsterapi vil afholde sig fra at forsøge igen. Antabussen blokerer altså for indtagelsen. Men det blokerer ikke for tankerne!
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Den mentale besættelse er følgelig den ubevidste aktivitet, der foregår i et menneske, som endnu ikke har fundet veje til at bekæmpe
den uimodståelige trang efter alkohol eller stoffer. Det er værd at
notere sig, at den pågår, også med udefra kommende begrænsninger,
pålagt i form af antabus, fængsler eller elektroniske fodlænker. Men,
det er påfaldende, at den også dukker op hos mennesker, som selv
har pålagt sig at være afholdende.
Et menneske, der ønsker at være afholdende, men som mærker den
mentale besættelse er således, i åbenlys strid med sig selv. Disse bremsende mekanismer, der forsøges pålagt udefra, kan, ud over antabus
og retsvæsen også være påbud fra familie, venner eller arbejdsgiver,
som stiller krav om misbrugets ophør og truer med mærkbare konsekvenser, hvis det ikke overholdes.
Fælles for alle disse foranstaltninger er dog, at de kun kan medføre, at den fysiske adgang til alkoholen standses. Tanker kan, som
bekendt, ikke sættes i fængsel og endnu mindre, hvis de er styret af
underliggende, ubekendte fysiske behov eller reaktioner.
Hos en kemisk afhængig person, der stadigt har et misbrug, men
som har valgt eller er blevet påduttet en alkoholfri periode, vil tankerne typisk kredse om, hvordan denne ufrivillige strafperiode efterfølgende skal fejres med et tilladeligt- og velfortjent rabalder af en fest.
Tal fra USA viser, at op mod 80% af alle indsatte i amerikanske
fængsler var påvirkede af stemningsændrende midler (alkohol eller
stoffer), da de udførte de handlinger, der fik dem arresteret. Jeg ved
ikke, hvor stort tallet er for Danmark, men jeg er ikke et øjeblik i
tvivl om, at det også er højt. Dette indikerer naturligvis, at en meget
stor del af disse indsatte har problemer med afhængighed. Mange af
dem kan ved anbringelsens begyndelse se frem til lange perioder
med mental besættelse, hvis ikke de har adgang til alkohol eller stoffer i fængslerne. Det er jo kun deres krop, der pålægges begrænsninger. Deres fokusering på rusmidler vil fortsætte, hvis ikke der sættes
ind med kognitiv (bevidsthedsændrende) behandling, for, som vi vil
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se senere, er en etableret overfølsomhed overfor stemningsændrende
midler yderst følsom også over for de tanker, vi gør os om disse.
Den fysiske reaktion, hvor en underskov af særlige receptorer
aktiveres, kan således ”tænkes frem”, hvis ikke man er opmærksom
på, hvad det er, man tankemæssigt giver næring til.
Hvis ikke den mentale besættelse i disse tilfælde medførte så sørgeligt selvdestruktive konsekvenser, så kunne man næsten hylde fænomenet som åndens ukuelighed overfor at blive dikteret noget uønsket udefra.
Begrebet ”mental besættelse” henter i stedet sin sproglige berettigelse i, at det kan virke som om, det er noget andet end én selv, der
har taget magten fra det berørte menneske, og dette andet medfører
aldrig nogen livskvalitetsmæssig forbedring.
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KONTROLTAB: 1

Et eksempel på et kontroltab kan være, at man har en klar aftale med
sig selv om, at man vil indtage en enkelt fyraftens-øl eller højst to
med kollegaerne fredag eftermiddag, og så i øvrigt herefter rette opmærksomheden på nogle andre, planlagte aktiviteter eller gøremål,
der ikke involverer alkohol. Måske tage hjem til familien? Når dette
samme menneske herefter finder sig selv på bytur med de samme kollegaer 8 timer senere, så er det et udtryk for, at han eller hun – efter at
have indtaget blot en enkelt eller nogle få genstande – ikke længere
er i stand til at kontrollere sig selv.
I modsætning til, hvad såkaldt ”almindelige mennesker” oplever,
sker der altså for nogle et kontroltab, som af og til medfører store
sociale, økonomiske og fysiske konsekvenser.
Kontroltab er det fænomen, der udspiller sig, når et menneske
begynder at bryde aftaler, det har indgået med sig selv – og andre
– om henholdsvis tid, mængde og varighed af alkohol-indtaget.
En anden form for kontroltab, som dog ikke nødvendigvis behøver at
være udtryk for, at man har krydset grænsen til egentlig kemisk afhængighed (men det peger i den retning) kan være, at man i supermarkedet
ser, at der er tilbud på en given vare af vin, øl eller spiritus. Det er
herefter let at overbevise sig selv om det formålstjenstlige i at have et
lager stående, af økonomiske årsager eller af hensyn til gæster. Så det er
vel bare godt købmandsskab at købe ind, når det er billigt – eller hvad?
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”Kontroltabs-prøven” består i, om lageret også ender med at blive
opbevaret, til glæde for gæster, og om det får en lang holdbarhed, på
hylden eller i kælderen, indkøbt som det var – kun – fordi det var på
tilbud?
De pårørende kan spørge sig selv, hvordan det går med at overholde
deres tilsvarende målsætninger, hvis de har købt stort ind af slik, soda
vand eller lignende?
Det er et klassisk eksempel på kontroltab, når man begynder at drikke
eller indtage mere, end man havde haft til hensigt, blot fordi ”stoffet”
nu er mere tilgængeligt.
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KONTROLTAB: 2 (SIGURDS SVAR)

En nu afdød ven, Sigurd, som dengang han levede, i lange perioder
var afholdende, blev, når han var ædru ofte spurgt, om han ikke lige
skulle have en enkelt øl …?
Som en godt bevidstgjort, ædru alkoholiker, der regelmæssigt kom
i Anonyme Alkoholikere (AA), havde Sigurd selvfølgelig lært og forstået, at han skulle sige nej tak til den første genstand. Alligevel oplevede han, at visse mennesker ikke respekterede hans afslag og kom
med bemærkninger i retning af:
”Hold nu op! Skal du ikke bare have en enkelt? Der går da ikke skår
af nogen, ved at drikke bare en enkelt genstand? ”
Når han oplevede, at andre på denne måde havde svært ved at respek
tere hans afslag, udviklede han det følgende standard svar (han var en
meget jovial fyr).
SIGURDS SVAR
”Vil du gerne have, jeg skal drikke dén der øl? Fint. Så lad mig få
den øl! Én øl skader jo ikke, siger du …. Okay, men du skal bare
vide, at når jeg har drukket denne ene øl, så fortsætter jeg og drikker
bagefter hele kassen, der står ved siden af dig. Og når jeg har drukket hele kassen med øl, så går jeg i krig med dit barskab. Jeg tømmer
med sikkerhed hele svineriet … Og bagefter, når jeg har gjort det, så
går jeg ned og inhalerer hele din vinkælder. Rub og stub. Også alle
103

CARL CHRISTIAN RANDOW

årgangsvinene. Og når jeg har drukket dem, så går jeg op og knalder din kone …
Er du helt sikker på, at du stadig synes, jeg skal drikke den ene øl?”
Humoristisk og forhåbentlig også lidt overdreven, så fortæller historien om det kontroltab, som Sigurd – der kendte sin disposition som
kemisk afhængig – vidste ville komme, hver gang han drak alkohol.
Hans eneste håb om et godt og lykkeligt liv lå således i total afholden
hed fra indtagelse af alkohol og andre stemningsændrende stoffer –
ligesom det vil blive en nødvendighed for alle kemisk afhængige, der
har et ønske om at leve en stabil tilværelse.
Han vidste også, at det, han skulle gøre for at undgå at udløse et kontroltab, var, at han skulle lade den første genstand stå. For det er den,
som trigger alle de senere, kedelige hændelser for mennesker med
denne disposition.
Den samme strategi – at holde sig helt fra indtagelse af mere alkohol eller ”stof” – er indiskutabelt nødvendig for den alkoholiker
eller kemisk afhængige, for hvem kontroltabet er blevet kronisk.
Det er en evne eller funktion, som har sit hjemsted i hjernens frontallapper. Helt mekanisk kan man altså påvise, at det er i denne del af
hjernen, at evnen til impuls-kontrol har sæde.
En ikke uvæsentlig del af problemet er, at jo flere af denne type
kontroltab man er begyndt at udvise, jo mere lider hjernen skade, og
jo mindre bliver evnen til – fra dette sted i hjernen – at gribe ind og
regulere i de impulser, som skaber problemerne til at begynde med.
Der er altså et vist element af ond cirkel i dette fænomen.
At se evnen til kontrol af egne impulser gå i opløsning er endnu
en utilsigtet konsekvens af at indtage alkohol i et umådeholdent stort
omfang, og det vil være indlysende, at fraværet af samme evne til at
styre sine impulser til sidst i et misbrugende menneskes liv kan medføre stadigt større hændelser med kontroltab og endnu flere negative
konsekvenser.
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ABSTINENSSYMPTOMER (AKUTTE)

Inden jeg fortæller om diverse fakta vedrørende abstinenssymptomer, vil jeg gerne fortælle en kort historie om, hvordan jeg selv for
første gang blev opmærksom på, at den tilstand, jeg oplevede, var et
udtryk for abstinens. Det skal også lige siges, at det givetvis ikke var
første gang, jeg oplevede abstinens. Det var bare første gang, jeg
opdagede, at det var abstinens, jeg mærkede.
I slutningen af den periode, hvor jeg drak, tog jeg på længere drukture. De kunne vare mellem 3-4 dage og op til en uge. Ved sjældnere
lejligheder i flere uger. Min allersidste rus varede i mere end tre måneder.
Et rigtigt langt stykke hen ad vejen, havde jeg dog haft held til at sælge
idéen om, at jeg ”blot” var en festglad, overklasse-boheme, der strammede sig an i perioder, og som slog ”et ordentligt hul i jorden”, når jeg
havde opsparet ”ret” hertil.
Dette indtryk solgte jeg i en indpakning, der rummede en vis excentricitet, al den tid jeg ofte færdedes iført pæn tweedjakke og vest
over skræddersyede læderbukser og tydeligvis talte en del anderledes
end mange af stamkunderne på de lokale værtshuse på Vesterbro,
hvor jeg var begyndt at komme med et vist interval. Jeg tænkte også
stadig om mig selv, at jeg var studerende (på dét tidspunkt i psykologi), om end der havde indsneget sig en adfærd, der var ret aparte.
På et af disse (morgen)værtshuse, jeg af og til frekventerede, var
der en bartender, som hed ”Bamse”. Han var stærkt alkoholiseret og
havde en god tjans som ham, der åbnede værtshuset. Man lærer jo
gerne hinandens drikkevaner at kende i dette miljø, og Bamse var en
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alkoholiker, der begyndte morgenen klokken 05.00 med at reparere på
”ledningsnettet” ved at indtage en cocktail af snaps og kaffe – en meget
populær drink blandt den gamle arbejderkultur på Vesterbro. Den kaldes også ”husmor-amfetamin”, fordi den virker så opkvikkende.
Efter i en periode at have turet ret voldsomt – døgnet rundt – var
jeg ofte havnet tidligt om morgenen i netop Bamses etablissement. I
hvert fald havde jeg været der ofte nok til, at Bamse mente at vide,
hvad jeg skulle have at drikke denne morgen, da jeg kom ind ad døren
kort efter, at Lasses Bodega, som stedet hed, var åbnet, klokken 05.00.
Allerede inden jeg var nået hen til bardisken, havde Bamse nemlig
trukket en øl op, som han rakte han imod mig. Det var denne overraskende handling, som afslørede mig både over for Bamse og mig selv.
Indtil dette tidspunkt havde jeg haft held til at sælge billedet af
mig selv som denne lidt spøjse, halv-dekadente studerende med excentriske drikkevaner. Men da jeg stadig manglede et par skridt hen
til Bamse, og således tydeligvis blev taget "off guard", blev det helt
tydeligt for Gud og hver mand, hvem – og ikke mindst hvad – jeg var
(blevet til), da jeg famlende og med meget tydeligt rystende hænder
rakte ud efter øllen. Indtil da, havde jeg været én, der var ”sejrende
over for alkoholen”. Jeg kunne styre det. Jeg havde et spændende liv.
Jeg var ”klog” … Han læser på universitetet.
Men på en brøkdel af et sekund, så jeg mig selv igennem Bamses
øjne. Og det var ikke nogen køn genspejling. Med ét slag var jeg
hverken en ”fest-original” eller ”overklasse-studenter-boheme” længere. Jeg var bare … ligesom alle de andre fordrukne sutter, der var
vågnet af abstinenser og derfor var søgt hen til det første og bedste
vandingshul, på Vesterbro.
Jeg så det i skuffelsen, der bredte sig over Bamses ansigt. Og jeg
vidste, han havde ret.
Som tidligere nævnt medfører systematisk alkohol- og stofindtagelse, at der udvikles tolerance over for stoffet, der indtages. Det er
en naturlig reaktion, på den måde at forstå, at kroppen opfatter alko106
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hol som et udefrakommende giftstof (vævsgift), den er nødt til at gå
i alarmberedskab overfor og forsvare sig imod. Kroppens naturlige
måde at reagere på, herefter, er ved biokemisk at skabe en modregulering (en art modgift), som kan dæmpe giftens virkning – ud fra
ræsonnementet:
“Okay, min ven... hvis du beder mig om at stå så tæt på ilden, så må
jeg hellere tage en beskyttelsesdragt på … eller … Alle mand på barrikaderne, vi har en ulovlig gift-indtrængen, vi er nødt til at beskytte
os imod”.
Biokemisk eller medicinsk er snakken hér naturligvis en forenkling
af de processer, som finder sted. Men det er alligevel ikke helt forkert,
og billederne fremføres naturligvis først og fremmest af pædagogiske
årsager.
Hvis man er interesseret i de medicinske spidsfindigheder, kan jeg
nævne, at processen, der er i spil her, handler om, at der blandt andet
reguleres opad i antallet af noget, der hedder gaba-receptorer, når
kroppen over lange perioder forgifter sig med alkohol.
Jo mere en organisme har vænnet sig til alkohol, jo længere vil
den også have kendt til modgiften; de små soldater på barrikaderne.
Som vi skal se, bliver dette også en del af problemet, når alkoholen
(giften) fjernes for hurtigt!
REGNESTYKKET SER SÅLEDES UD
Når alkohol har været tilført kroppen regelmæssigt, finder der en
tilvænning sted. I takt med, at denne tilvænning finder sted, vil kroppen samtidig producere ”et antistof” (en art modregulering) til bekæmpelse af giften (alkoholen). Dette er den øgede Gaba-aktivitet.
Når alkoholindtagelsen ophører brat på et tidspunkt, hvor kroppen ellers har vænnet sig til at være i alarmberedskab i længere tid
ved at producere rigelige mængder modgift, så er abstinensreaktionerne i virkeligheden kroppens reaktion på antistof uden stof.
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Modgift uden gift.
Dét, der kemisk medfører de store fornemmelser af ubehag, vi kender som abstinenser, er altså ikke (direkte) på grund af de store
mængder alkohol men på grund af modgiften (produceret af kroppen
selv), der stadig bekæmper en (vævs)gift (= alkohol), som ikke længere er til stede.
Abstinenser bliver følgelig den efter-reaktion på giftstoffet, som mod
reguleringen forårsager i en krop hvor alkoholindtagelsen er ophørt
for pludseligt. Når et menneske derfor er tilvænnet alkohol i svær
grad, er den eneste ansvarsfulde måde at blive ædru på at blive nedtrappet langsomt enten med alkohol, (som den aktive alkoholiker
ikke selv vil kunne styre), eller med den rette form for lægeordineret
medicin. Der følger mere herom i afsnittet afgiftning og nedtrapning
på s. 114. De mest almindeligt forekomne symptomer på alkoholabstinens er:
Psykisk
Irritabilitet, hidsighed, vredesudbrud, angst (nervøsitet), rastløshed
og søvnbesvær.
Fysisk
Rystelser, svedeture, smerter i muskler og led, opkastninger, mangel
på appetit, koldsved, diarré, hjertebanken og krampetilstande.
Tidspunktet for, hvornår abstinens indtræder, er individuelt og hænger ikke mindst sammen med mængden af alkohol konsumeret, men
også længden af den periode, der er indtaget alkohol.
Man kan således, som tommelfingerregel gå ud fra, at jo længere
tid et menneske har været under (massiv) indflydelse af alkohol, jo
længere tid vil afgiftningsperioden og følgelig også oplevelsen af abstinens vare. Personer, der har udviklet høj tolerance, vil typisk mærke
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sværere abstinenser. Alder og generel fysisk form spiller dog også en
rolle.
Den forandring i personlighed, der finder sted i et menneske, som
gradvist bliver opslugt af afhængighed, er igennem historien blevet
fortolket derhen, at vedkommende havde ”en skidt karakter”, var
”moralsk fordærvet” eller ”i djævlens vold”.
Dette knytter sig selvfølgelig til erfaringerne med, hvad et menneske med abstinenser vil gøre for at indtage nyt stof, der som bekendt er det eneste, der kan afhjælpe tilstanden (ud over medicin).
Og så er vi tilbage ved billedet af, at man kan agere som ”forhekset”
og i det hele taget udføre handlinger, der ikke er i overensstemmelse
med ens mere grundlæggende personlighed.
I dag har studier af afhængighed påvist, at der indtræder en tilstand i
den abstinente hjerne, som kan sammenlignes med den tilstand, et
menneske indgår i, når det er død-sultent og oplever sin eksistens truet
af mangel på føde. Man kan se det i hjernescanninger, hvor det således
vil være ”sult-centrene” i hjernen, reptil-hjernen, der lyser op, når et
menneske er abstinent. Og netop dette forhold ender med at forklare
ganske meget om den ændrede adfærd, som ses på disse tidspunkter.
Jeg bruger ofte eksemplet med den danske Estonia-overlever,
Morten Bøje Hviid, til at illustrere, hvilken styrke og panik, der udløses, når et menneske føler sig truet på sin eksistens – og som altså
er den tilstand den alkohol (eller stof) abstinente hjerne, føler sig
hensat i. Selvom Morten på tidspunktet for skibskatastrofen var en
velovervejet, etisk velfunderet studerende, som havde en meget klar
opfattelse af rigtigt og forkert, har han i foredrag og i sin erindringsbog fortalt, hvor chokerende det var for ham at opleve, at han, da
situationen spidsede til og det blev til en kamp om liv og død, bogstaveligt talt vandrede på hovederne af kvinder og børn for at redde
sit liv. Alle hans overvejelser om etik og moral, rigtigt og forkert,
blev altså fejet af banen, da han oplevede, at det var selve hans eksi109
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stens, der stod på spil. Det er den samme type reaktion, der udspiller
sig i den afhængiges hjerne og som får så mange kemisk afhængige
til at forbryde sig imod alt, hvad der ellers kan holdes som indlysende sandheder, herunder at man skal overholde sine aftaler.
Når en far slår hul på sin søns sparegris for at købe to guldøl, som
han kan bortmedicinere sine abstinenser med, eller når en 17-årig
pige drives til at sælge sin krop i Skelbækgade i København, så er
det handlinger, der er formet af en sådan ”liv-eller-død” tænkning.
Den abstinente, afhængige person, som oplever sin tilgang til
enten alkohol eller stoffer blokeret, vil reagere som et menneske,
der føler sig truet på livet eller som om, det er ved at dø af sult.
Abstinens har igennem tiden tvunget mange til at begå såvel kriminalitet som andre moralsk og socialt angribelige handlinger for at få
adgang til deres stoffer eller alkohol og har skabt stor utryghed i familierne omkring dem, som ikke har kunnet forstå de mange modsatrettede signaler.
Som et udtryk for det samme abstinens-fænomen, om end i en
mindre panisk udgave, ses også derfor mænd og kvinder, som taber
hovedet og vrisser af familiemedlemmer, arbejdskollegaer og andre,
fordi de er i nervesystemmæssigt ”underskud” eller simpelthen fordi
de mangler det stof, de er tilvænnet, for at kunne fungere.
Graden af regelbrud et menneske tvinges til at udføre, når det er
abstinent, afspejler selvfølgelig den pågældende afhængiges misbrugsstadie, sammenholdt med særlige sociale og økonomiske faktorer.
Mennesker med midler behøver aldrig at komme til at opleve fravær af deres afhængighedsskabende stof, og vil derfor heller ikke
nødvendigvis opleve at blive tvunget ud i noget lovmæssigt overdrev på grund af abstinens. De vil dog typisk opleve, at deres standarder for anstændighed, tolerance og selviskhed bliver undermineret alligevel.
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Ingen går fri af fænomenet med at måtte sælge ud af deres værdinormer, når afhængighed etableres.
Det er et velkendt fænomen i forhold til afhængighed af heroin,
at det ikke er heroinen i sig selv, som er det farligste for den aktive
narkoman; det er den (kriminelle) livsstil, der følger med at skulle
skaffe de mange penge til at købe stofferne for samt de kummerlige
forhold, de ofte indtages under (stress eller manglende hygiejne),
der samlet medfører den største risiko for dødelighed.
Hvis ordineret i passende doser, kan et menneske leve et helt liv
på diverse former for morfin-præparater uden andre former for negative konsekvenser end måske lidt fordøjelsesproblemer og åndelig
sløvhed. Hvilket i øvrigt allerede pågår i stor stil, når stoffet eksempelvis er et lægeordineret morfin-præparat.
I disse tilfælde, hvor staten er ”pusheren”, er der bare sjældent problemer med at sikre adgangen til fortsat brug. Men i de tilfælde, hvor
der opstår uenighed imellem lægen og patienten om den fortsatte nødvendighed af at udskrive et givent (eksempelvis smertestillende) stof,
vil mange såkaldt ”almindelige patienter” opleve sig prisgivet og magtesløse over for den afhængighed, der måtte være opstået.
En kendt læge, der arbejder med afgiftning af afhængige mennesker, har berettet for mig, hvordan han har oplevet hjemmegående
husmødre transformeret til pengeskabstyve, hvis adgangen til deres
lægeordinerede, afhængighedsskabende stof var på spil.
På tilsvarende vis, har det naturligvis en stor betydning for situationen omkring alkoholafhængighed, at stoffet er legalt og i bogstaveligste forstand forhandles på ethvert gadehjørne (til lave priser).
I forhold til de reaktioner, der indtræder, når et kemisk afhængigt
menneske afskæres fra at indtage sit stof, betyder det, at alkoholabstinenser meget oftere når at blive bortmedicineret ved indtagelse
af nyt stof (øl, vin eller spiritus), inden et givent problem bliver synligt for omgivelserne – og i visse tilfælde også for den afhængige
selv. Simpelthen fordi det er ikke spor svært at få adgang til alkohol.
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Der vil derfor mere sjældent ses lige så desperate reaktioner på alkohol-abstinens, som når det afhængighedsskabende stof er ét, der er
illegalt eller er meget svært at fremskaffe.
Abstinens er følgelig – via en lille kemisk omvej – en krop,
der skriger på det stof, den er blevet afhængig af.
Det er tilgangen til de forskellige typer stoffer (herunder alkohol) der
afgør, om det er let eller svært at indtage nyt stof og herved ophæve
abstinens-tilstanden.
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BRYD FORTRYLLELSEN
Erfaringsmæssigt – det er ikke til at komme uden om – er dette spørgsmål et af dem, som mennesker, der overforbruger alkohol, holder mindst
af at tale om! Naturligvis fordi det kan sammenlignes med at træde på
en ligtorn!
Abstinenser er også dét, de fleste misbrugskandidater mest heftigt vil
benægte eksistensen af – ikke fordi de er uærlige (selvom uærlighed
er ét af symptomerne på fremskreden afhængighed) – men rimeligvis
fordi de fleste er uvidende om, at de fænomener af intolerance, en
fjendtligt indstillet attitude, sved eller (lettere) håndrysten, som de
udviser, er tegn på abstinens. Samtidig har de fleste givetvis en viden
om, at har man først udviklet abstinens, “så har man problemer”, og
derfor vil der samtidig være en naturlig tøven overfor at konkludere,
at alle ovennævnte tegn er udtryk for abstinens, fordi kærligheden til
rusen stadig er så stor og forestillingerne om et svar i form af afholdenhed er for svære og ubærlige.
Er du i den situation, at du – i hvert fald periodevist – har udviklet,
hvad rettelig bør betegnes abstinens symptomer? Og i så fald: Fortrængte du det – eller tog du ansvar for “diagnosen”?
Hvad gjorde du? Læs mere om abstinens i næste afsnit!
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Efter at have gennemgået abstinens fænomenet fra en teoretisk synsvinkel, er det i dette- og det næste kapitel passende at se nærmere på
de abstinensudtryk, som forskellige afhængighedsskabende stoffer
efterlader.
Abstinenser efter heroin vil de fleste have hørt om eventuelt fra
bøger og film som ”Christiane F.”, ”Trainspotting” eller ”French Connection 2”. Alle tre film viser med al tydelighed, hvor stor en grad af
smerte og ubehag, der opleves, hvis den heroin-afhængige ikke modtager den rette form for medicinsk nedtrapning.
Hvad færre sikkert ved er, at en kold tyrker fra alkohol, hvor man
stopper med indtagelsen pludseligt og uden nedtrapning, vurderes
medicinsk farligere end en tilsvarende nedtrapning fra heroin, hvis
man vel at mærke har etableret egentlig kemisk afhængighed med et
højt dagligt indtag. Dette hænger sammen med faren for især muskelkramper og følgelig også hjertestop, som i særlig grad er udtalt
ved alkoholabstinens.
For alle former for abstinenser efter afhængighed kan dog overordnet konkluderes, at de opleves meget stressende for kroppen, og at
de derfor har evnen til at påvirke og forværre en række andre fysiologiske tilstande. Nedtrapninger bør således altid ske i samråd med
medicinsk sagkyndige (eksempelvis læger eller sygeplejersker).
En lægestyret nedtrapningsplan går typisk ud på at finde frem til
det eller de stoffer – herunder også alkohol – som den pågældende
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patient har udviklet afhængighed af. Når det er fastslået, hvilken type
kemiske stoffer, der er tale om, går opgaven herefter ud på at stabilisere vedkommende på en given dosis, inden den egentlige nedtrapning begynder.
Nedtrapningen foregår på den måde, at der med regelmæssige
intervaller fjernes en mængde medicin, passende til personens
alder, fysiske og psykiske tilstand, misbrugets omfang, intensitet og varighed indtil stoffrihed eller ædruelighed opnås.
Man følger på denne måde “en trappe nedad”, hvor man indtager
mindre og mindre af det pågældende stof, indtil man opnår et niveau
af stabilisering. Også når ”stoffet”, der er skabt afhængighed af, er
alkohol, foregår det på denne måde. Så erstattes alkoholen bare med
et andet medicinsk stof, som nervesystemet anerkender som “en godkendt kemisk substitut for alkoholen”. Det vil sige, det andet “stof”
skal kunne passe ind i de tilsvarende nervemæssige receptorer, som
alkohol plejede at dække.
Dette henter ikke mindst sin forklaring i det forhold, at “stoffet”,
der trappes ned med, skal kunne “håndteres”, det vil sige, dosis skal
kunne afmåles korrekt. Det samme vil ikke kunne lade sig gøre lige så
nemt med alkohol. Men, hvis man alene ser på det medicinske spørgsmål, ville en nedtrapning på alkohol ofte være at foretrække frem for
den medicin, der typisk sættes i stedet for alkohol. Det er som regel
forskellige benzodiazepiner, såsom Risolid, Klopoxid eller Fenemal,
der benyttes.
I de senere år er mange læger også begyndt at behandle abstinens
med akupunktur, ud over den medicinske indsats – en behandlingsindsats, den såkaldte NADA-akupunktur3, der i et begrænset omfang
også må udføres af andre faggrupper.

3 National Acupuncture Detoxification Association
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HALVERINGSTIDER

At få et menneske, der “bare” ønsker at få styr på et (lejlighedsvist)
overforbrug af alkohol til at forholde sig til spørgsmål som et kemisk
stofs halveringstider (herunder alkohol), er muligvis at udfordre skæbnen. I hvert fald er jeg blevet bedt om at luge ud i sådanne lidt vanskeligere emner, som af mange opfattes som “at skyde over målet”. Du
taber folk på gulvet! Du gør det for svært! – var skudsmålene.
Jeg tillader mig at være respektfuldt uenig. Det er vigtig viden. Og
jeg tror godt, du kan rumme det. Hvis målsætningen virkelig er at
gøre dig i stand til at træffe et oplyst valg om dit forbrug af stemningsændrende midler, så er der ingen vej udenom. Halveringstider
er en del af pensum!
Hvis jeg nu samtidig fortæller dig, at det er et givent stofs halveringstid, der afgør, hvor mange øl eller hvor mange glas vin, du drikker inden for en given tidsperiode, er jeg måske begyndt at fange din
opmærksomhed? I hvert fald hvis du ønsker at fastholde en rus på et
givent niveau. Så er det nemlig det aktive stofs halveringstid, der
afgør, hvornår du skal “fylde mere på tanken”, for at fastholde den
pågældende rusoplevelse. På denne måde kan man sige, at det er halveringstiden og tolerancen, der afgør med hvilke intervaller, du indtager dit foretrukne stemningsændrende stof. Den korte version er:
Et stofs halveringstid er den tid, et stof er om at miste
halvdelen af sin virkningsfuldhed i organismen.
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Det vil sige, at når du har haft en god oplevelse med at drikke en øl,
og denne rusoplevelse senere forlader dig”, og du derfor får lyst til
endnu en øl, er dette interval defineret af alkoholens halveringstid.
Halveringstiden er altså den tid, det har taget for din krop at forbrænde halvdelen af det pågældende aktive stofs virkning. Vi ved, at
det tager 60-90 minutter for kroppen at forbrænde én genstand. Hvis
du drikker alkohol og gerne vil fastholde rusoplevelsen på nogenlunde samme niveau, skal du derfor regne med at drikke en ny genstand cirka hvert 5. kvarter. Hvis du drikker genstande med kortere
intervaller, er det fordi, du efterstræber at øge rusens intensitet.
Nu er fokus i dette materiale ikke så meget på at fastholde rusen som
at trappe ud af den. Og i den sammenhæng er det naturligvis interessant, hvornår kroppen begynder at “kræve mere” – for det er dette
”krav”, som et hvilket som helst menneske, der ønsker at bryde med
sit misbrug skal lære at underkende. Det er således min påstand, at
alene det at vide, at det er denne mekanisme, som taler, gør det nemmere at sige nej tak til ønsket om at indtage ”nyt stof”. I fraværet af
denne type forklaringer, kommer et menneske nemlig til at identificere sig med mangeltilstanden. Det gør en stor forskel at vide, at et
givent ubehag skyldes at et udefrakommende stof er ved at miste sin
virkningsfuldhed, i modsætning til det, der ofte er den subjektive
oplevelse af forholdet, nemlig at det er kroppen som mangler noget.
Eller at der er noget galt med mig. At se dette fænomen for hvad det
er, uden identifikation med ubehagsfølelsen, kan nemlig flytte fokus
fra, at der er noget i dig, som ikke virker, til at det er noget uvelkomment (en rusgift), som er ved at forlade dig.
Det første billede skænker ikke sjældent følelser af angst, som
inviterer til fortsat misbrug, mens sidstnævnte gør det til en lidt mere
positiv kynisk disciplin, der på en anden måde skænker styrke til at
skelne imellem subjektet og objektet – imellem dig og alkoholen
eller stofferne, som selve rusen har været med til at udviske. Du er
altså ikke ubehaget. Du oplever ubehaget. Alene dette skift i attitude
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kan gøre hele forskellen imellem, om du formår at rykke dig fri af
rusens forføreriske væsen, der netop kendetegnes ved, at mennesker
over tid kommer til at gøre sig til ét med alkoholen eller stofferne, og
ikke ser det parasit-lignende i hele relationen. Nu kan jeg godt lide at
inddrage filmiske billeder til at underbygge mine pointer, og i denne
kontekst kommer jeg til at tænke på filmen ”The Usual Suspects”,
hvor Kevin Spacey spiller en meget fordærvet karakter, bl.a. siger han
på et tidspunkt:
”Djævelens største trick er, at han har overbevist menneskeheden
om, at han ikke eksisterer”.
Nu er det ikke mit ærinde at gøre afhængighed til en diabolsk konspiration – det er faktisk det modsatte – men jeg forstår godt, at visse
mennesker kan tænke det, når man får udstillet, hvordan kemisk afhængige mennesker får udvisket skellet imellem sig selv og deres kemiske stof. Til sammenligning sker der nemlig det, at det kemiske
stof, når afhængighed er etableret, ophæver forståelsen i mennesker
af, at de er noget andet end stoffet selv, og de søger det, som om det at
være foruden det pågældende stof er som at miste en del af dem selv.
Illusionen om, at dette stof bliver en livsnødvendighed og er at
betragte som en del af misbrugeren selv, er altså stoffets ”afhængighedsskabende trick”. Intervallerne, som dette krav melder sig med,
er dikteret af de forskellige stoffers halveringstid.
Hvis du misbruger andre stoffer end alkohol, og ønsker at vide mere
herom, anbefaler jeg, at du allierer dig med professionel hjælp, for
der er stor forskel på forskellige stoffers halveringstid. Bl.a. kan halveringstiden for hash og forskellige typer depotmedicin være adskillige dage, hvad ikke sjældent skænker (mis)brugeren en forkert opfattelse af at have kontrol med indtaget, fordi der kan indskydes
mindre pauser i indtaget, når reelt det blot er et senere ankommet
trang-fænomen, der styrer tidsligheden.
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PSYKISK AFHÆNGIGHED

Som nævnt i afsnittet om den mentale besættelse, er det hovedsagelig et udtryk for, om man tilhører den ene eller den anden form for
behandlingsmæssige skole, om man er mest forfalden til at benytte
udtrykket psykisk afhængighed eller mental besættelse.
Mennesker med en videnskabelig tilgang til verden vælger typisk
at kalde fænomenet for psykisk afhængighed for at undgå den sproglige forvirring, der kan komme af det ladede udtryk besættelse.
Begge udtryk dækker dog over, at man er i færd med at gå fra at
være bruger af et givent rusmiddel til, at der har indsneget sig forskellige grader af ufrihed i relationen hertil. Dette er i misbrugsmæssig sammenhæng en farlig udvikling, som ikke nødvendigvis lader
sig måle fysisk. År senere beretter nogle misbrugere, at psykisk afhængighed mere eller mindre satte ind allerede efter den første rus.
På grund af den voldsomme stimulation af hjernen, de følte under og
efter alkohol-indtaget. Mange kemisk afhængige kan på denne vis,
når de senere i livet ser tilbage på deres forløb, genkalde sig en ”yesfølelse” eller ”der var den”. At det var som om, at nu havde de fundet
noget, de måske ikke engang selv vidste, de søgte, før de oplevede
den ændrede bevidsthedstilstand, der fulgte med alkohol eller stofindtaget.
Det er – som et tegn på eventuelt kommende misbrug eller afhængig
hed – i øvrigt altid stærkt bekymrende, når indtagelse af stemningsændrende stoffer ledsages af sådanne ekstreme lyksalighedsfølelser.
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Som tidligere nævnt, fordi den menneskelige hjerne med stor sandsynlighed vil søge at genskabe noget, der føles så dejligt!

Artikel i Socialpsykiatri – 2006 (6)
Læge med speciale i misbrug Henrik Rindom skelner mellem
fysisk og psykisk afhængighed. I det øjeblik den fysiske afhængighed, abstinenserne, er overstået, fordi man er holdt op med
eksempelvis at drikke alkohol, så kommer den ikke tilbage.
Derimod er den psykiske afhængighed – trangen til rusmidlet
– en tilstand nogle personer må leve med resten af livet. Det,
at man konstant har en trang til rusmidlet, udgør en risiko for,
at man får tilbagefald og begynder at drikke igen. Sådan er
der jo ingen, der har det med bananer.
“Det er vigtigt at forstå, at når man er psykisk afhængig af et
rusmiddel, så knytter afhængigheden sig til det samme center
i hjernen som den naturlige mad-afhængighed.
Det center i hjernen, der stimuleres af rusmidlet, kaldes
belønningscentret. Normalt stimuleres det ved, at vi stiller
vores sult og tørst. Som belønning efter et godt måltid mad
bliver vi belønnet med psykisk ro, velvære og afslappethed.
Derfor ser vi, at personer der er psykisk rusmiddelafhængige,
udviser den samme ihærdige og til tider grænse-overskridende
adfærd som personer, der ikke har fået noget at spise. Jeg
mener, at en forståelse for denne mekanisme er afgørende for,
at vi kan få sat en stopper for den moralske fordømmelse, der
er så belastende for de mennesker der har et misbrug, og som
infiltrerer hele vores samfund”, siger Henrik Rindom.
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Som beskrevet i tidligere afsnit, er der ringe tvivl om, at nogle af de
psykiske fænomener, afhængige mennesker udviser, og som jeg malerisk kalder for både en tilstand af fortryllelse eller hekseri, henter
sin næring i nogle biokemiske processer, der udspiller sig i hjernen
og nervesystemet.
Når eksempelvis en læge som Henrik Rindom, der er en mastodont inden for dansk misbrugsbehandling, kan udtale, at mennesker,
som tidligere har levet en afhængig tilværelse, fremover kan risikere
at trækkes med fænomenet psykisk afhængighed på ubestemt tid, så
kan jeg godt forstå, at nogle mennesker undrer sig. For hvordan kan
det være, at afgiftning er en tidsmæssigt afgrænset affære, og at den
psykiske afhængighed ikke nødvendigvis er det?
Dette giver det næste afsnit svar på.
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SENSIBILISERING
OG SPEJLNEURONER
Sensibilisering betyder forøget følsomhed og er i princippet det modsatte af tolerance, selvom der i praksis kan udspille sig et scenarie,
hvor der er både tolerance og sensibilisering i spil på næsten samme
tid.
Tolerance er det fænomen, der udspiller sig, når man regelmæssigt
indtager et givent stof (herunder alkohol), og kroppen efter et stykke
tid mærker mindre og mindre effekt.
Kroppen har vænnet sig til giftstoffet og har, så at sige, haft held
til at neutralisere effekten af det. Der skal herefter en større og større
mængde til for at nå den samme effekt. Det forudsættes endvidere,
at indtagelsen af alkohol foregår forholdsvis regelmæssigt for, at tolerance udvikles.
Anderledes forholder det sig med de typer stoffer eksempelvis
amfetamin og kokain, som ved deres kemiske sammensætning indebærer, at man imellem indtagene er nødt til at holde pauser og restituere. Grunden til, at det kan være nødvendigt, er, at det simpelthen
er for slidsomt at være under indflydelse af disse stoffer hele tiden.
Når en garvet kokain- eller amfetaminmisbruger således har været
påvirket af sit stof i måske 1-4 dage mere eller mindre uden at sove, vil
vedkommende have behov for at slappe af og restituere sig, inden en
ny (rus)periode kan påbegyndes. Der kan således følge en række på og
af perioder (on eller off), hvor nervesystemet hver gang aktiveres efter
det givne stof.
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Hvis disse ”drillerier” af nervesystemet fortsætter over en længere
periode ved, at man indtager stof og holder pause, indtager stof, og
holder pause igen, så risikerer man, at nervesystemet sensibiliseres.
Som vi skal komme ind på senere, er denne ændring i nervesystemet
af en så blivende karakter, at den forhøjede grad af følsomhed på
godt og ondt vandrer med misbrugeren videre ud i verden også efter
ophør med misbrug af eksempelvis kokain.
Der sker ganske enkelt det, at nerverne – billedligt talt – udvikler
ekstra fangarme (fordi de er blevet ”drillede”), der gør dem særligt
sensitive over for en given type effekt, således at selv mindre mængder
stof eller alkohol (til at begynde med) herefter kan udløse en stor ruseffekt. Det sker på den måde, at hvis de ekstra sensorer, ”fangarme”,
har gjort nerverne mere følsomme, så reagerer de stærkere på mindre
mængder af det aktive stof efter, at sensibilisering har fundet sted.
Sensibiliseringen, i dette tilfælde, skyldes, at man tager stofferne
eller alkoholen på en uregelmæssig, interval-baseret basis.
Fænomenet er også kendt hos visse alkoholmisbrugere med et særligt interval-baseret alkoholindtag, der kaldes ”binge-drinking”, hvor
man tager store drukture og efterfølgende holder pauser. De såkaldte
”kvartalsdrankere” hører også under denne kategori, især, når der
typisk inde i et længere misbrugsforløb, begynder at blive kortere og
kortere imellem kvartalerne. De kan med andre ord senere i deres
misbrugsforløb ikke nøjes med bare lejlighedsvise berusningsperioder (hvert kvartal?), men opsøger nu disse stadigt oftere. Det foregår
på den måde, at når et menneske har indtaget alkohol regelmæssigt i
store mængder, så følger naturligt dét tidspunkt, hvor tolerance-øgning og måske endda lette symptomer på abstinens ville have fundet
sted. Hvis der herefter opleves begrænsninger i muligheden for at
øge i den indtagne mængde (alkohol eller stof), så forhindres altså
den ellers forventelige tolerance i at udvikle sig. Det kan forekomme
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derved, at personen møder udefrakommende kontrolmekanismer fra
eksempelvis ægtefæller, arbejdsgivere, krav fra børn, fængsler eller i
form af en stærk egenvilje, som periodevist introducerer selvcensur.
Hvis denne kontrol introduceres på et tidspunkt, hvor en biokemisk
tilvænning til stoffet har fundet sted, vil kroppen altså reagere i protest ved at sensibiliseres i stedet for, som om den tænkte:
”Du kan tro nej. Hvis du vil prøve at snyde mig for større doser, så
må jeg udvikle en større grad af følsomhed over for stoffet, så jeg
kan gøre bedre brug af de mængder, der trods alt bliver mig til del.”
Og herved sker der det, at nervecellernes ”fangarme” bliver mere
følsomme. Når der alligevel kan være både tolerance og sensibilisering i spil i et menneske på samme tid, så er det, fordi den øgede
følsomhed ved sensibilisering normalt kun gælder for de først indtagne genstande eller ”streger” af kokain og andet.
Hvis man forestiller sig, at en person, der plejer at ”slå nogle ordentlige huller i jorden” hver weekend ved at afbryde indtaget resten
af ugen, ender med at udvikle sensibilisering, og dermed bliver lettere beruset ved opstart af en ny druktur, så sker der normalt det, at
hvis vedkommende blot drikker tæt i løbet af hele den næste weekend, så når der også – inden for den samme rusperiode – at udvikle
sig tolerance igen. Dette fænomen husker cellerne nemlig også.
Men det er vel nærmest bare plus og minus, der ophæver hinanden,
tænker du måske? Er der overhovedet noget specielt ved dette fænomen?
Ja, det er der. Det specielle er gentagelsen af denne on- eller off-adfærd
over lang tid; dette stop and go-mønster, som, når det gentages over tid,
efterlader det menneske, der har sensibiliseret sit nervesystem til alkohol eller for eksempel kokain på denne måde, med en meget mindre
tærskel for at reaktivere de samme receptorer for rusen igen.
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Det er i hvert fald delvis dette fænomen, misbrugsekspert Henrik
Rindom taler om, når han hævder, at nogle afhængige kan risikere at
kæmpe med den såkaldte psykiske afhængighed resten af deres liv.
Fænomenet i spil er, at disse mennesker, på grund af deres lavere
tærskel over for stoffet, vil opleve, at når de møder det i deres omgivelser, eller hvis de kommer til at tænke for meget på det, aktiverer en
hel understrøm af receptorer i hjernen, der med de nye ”forgreninger”
er blevet endnu mere følsomgjort, og som derfor nu higer endnu mere
voldsomt efter rusen (stoffet). På dette tidspunkt kan alene dét at
tænke på stofferne eller alkoholen altså aktivere en fysisk trang, som
er meget svær at ”tænke ned” igen, når billedet af den rare belønning
først har opnået et vist momentum.
Hvis du ikke tror på mig eller ikke helt forstår det, så tænk bare på,
hvordan mange fysiske, sexuelle reaktioner, som for eksempel at der
tilføres blod i kønsorganerne eller, at en kvinde bliver fugtig kan aktiveres alene ved, at personen tænker på en sexuel situation, eller fordi
vedkommende udsættes for billeder, lyde eller lugte, der alle sammen
inviterer til, at kroppen reagerer med sexuel opstemthed til følge. De
fysiske, sexuelle reaktioner, du kender, er forsinkede reaktioner på,
at der først har spredt sig en neuronal steppebrand i din hjerne, som
aktiverer disse potentialer. Og det hele var måske kun udløst af en
tanke eller et billede på nethinden.4
I Danmark har vi en internationalt kendt markedsføringsguru ved navn
Martin Lindstrøm, som blandt andet har skrevet en fascinerende bog,
ved navn ”Buyology”. Han valfarter jorden rundt, i det han bruger sin
tid på at rådgive store internationale virksomheder om, hvordan de får
almindelige forbrugere til at købe flere af deres produkter.

4 Efter mere end 20 års studier af både min egen og andres afhængigheds-adfærd, er jeg endvidere
overbevist om, at mennesker, som oplevede ”sensibilisering,” imens de stadig var at betragte som
”aktive” alkoholikere eller stofmisbrugere, de vandrer videre ud i livet med en forøget frekvens og
sandsynlighed for at få deres ”misbrugs-potentiale” aktiveret ved anden afhængighedsskabende adfærd og skal derfor været særligt opmærksomme herpå i resten af deres liv.
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En af de helt store ting, Martin Lindstrøm har formået, er at inddrage
banebrydende forskning inden for neurologien og bruge den i markedsføringsmæssig øjemed. Det særlige fænomen, jeg her refererer
til, hedder Spejlneuroner.
Den helt barberede version er, at når en stenaldermand-far sidder i
grotten, som aftenen begynder at gå på hæld og begynder at gabe, så
smitter dette gab de andre i familien, som således får kommunikeret
ud, at nu er det tid til at gå i seng. Du kender det sikkert også fra dig
selv, at når én omkring dig begynder at gabe, så smitter dette gab.
Smitte-effekten skyldes, at der aktiveres det, der kaldes ”spejl-neuroner” indeni dig. Der sker med andre ord det, at du ser en særlig adfærd
hos et andet menneske, som herefter sætter en mere eller mindre ufrivillig, fysiologisk reaktion i gang hos dig selv. Nerve-ender skyder
signalstoffer af sted, og pludselig udfører du den samme handling eller
føler dig tilskyndet til at gøre det. Din krop, dine nervecellers reaktioner, spejler sig i en adfærd, som finder sted uden for dig.
I Martin Lindstrøms univers kan denne viden betyde forskellen på
millioner af dollars i merindtægter for de virksomheder, han rådgiver.
For hvis de kan udarbejde en markedsføringskampagne, som formår
at aktivere dine spejlneuroner, så du mere eller mindre bevidst selv får
lyst til at udføre den samme handling, som en person i en reklamefilm
udfører omkring et givent produkt, så er teorien, at du vil valfarte ud
og købe det samme produkt – nærmest uden overhovedet selv at være
klar over, ”at du bare aber efter”. I forhold til vores tema er spørgsmålet om spejlneuroner dog mindst lige så afgørende. Dét, som er sket
– især med dem, som er blevet sensibiliserede over for alkohol og
stoffer – er, at de er blevet særligt følsomme overfor at lade sig smitte
med trang. De er således blevet mere modtagelige for spejl-neuron
aktivitet. Der skal nu meget mindre til for at (re)aktivere disse menneskers nervesystemer over for alkohol eller stoffer end hos gennemsnittet, hvorved en uheldig kædereaktion risikerer at sættes i gang, og
et senere kontroltab udløses. Det er dét, der ender med at blive til
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fænomenet psykisk afhængighed, og som derfor er noget, enhver
med denne disposition skal tænke ind i sit liv for at undgå at blive
trukket tilbage til et sted, vedkommende ikke ønsker at havne.Dette
betyder også i praksis, at et kemisk afhængigt menneske, der har udviklet sensibilitet, og som har defineret en målsætning for sig selv om
at være afholdende, skal være opmærksom på både de mennesker, de
hænger ud med, de billeder, de tillader på nethinden og de tanker, de
går og giver næring til.
En hvilken som helst god behandling af misbrugere har implicit som
målsætning at udstyre klienterne med nogle tankemæssige – kognitive – redskaber til både forebyggelse af disse situationer og til at
håndtere en tidlig trang, inden den når at løbe af med personen. Min
pointe er, at processen med at udvikle agtpågivenhed faktisk vil
være lettere og mere naturlig for dig at indarbejde i dit liv, når du
forstår hvorfor – og hvad det er, du skal være opmærksom på. Som
en ekstra bemærkning, vil jeg gerne tilføje, at det er min observation,
at især mennesker med den særlige arousal-personlighedstype har
den største forekomst af dette adfærds- og reaktionsmønster på grund
af deres særlige måde at søge stimulation på, hvorfor faren for tilbagefald også er tilsvarende større, hvis ikke de i deres arbejde med sig
selv inkorporerer denne viden og forståelse.

127

CARL CHRISTIAN RANDOW

BRYD FORTRYLLELSEN
Tror du, at du kan være én af dem, som har udviklet sensibilisering?
Har dine alkoholoplevelser været som intensive, regelmæssige “nålestik-operationer”, der har efterladt dig særligt sensitiv over for
alkohol-indtagelse bagefter? Har dit mønster været meget ét af ”on
and off”, som efterlader dig mere sårbar overfor at have udviklet
sensibilisering? I så fald, tænk over dette – og nødvendigheden af at
skærme dig imod dårlig indflydelse i fremtiden – for denne sårbarhed kan du risikere at skulle indarbejde som en særlig agtpågivenhed resten af din tilværelse.
Den gode nyhed, kan jeg så for egen regning tilføje, er, at ved at
træne dette beredskab, vinder du også en stor bevidsthedsmæssig fordel og større sikkerhed end dem, som ikke vælger at se eller tænke
verden på denne måde.
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TILSTANDSAFHÆNGIG INDLÆRING
1
Jeg kan udmærket selv høre det. Hvordan udtryk som sensibilisering
og tilstandsafhængig indlæring må lyde i ørerne på dig, som aldrig
eller måske kun overfladisk har berørt dette store emne; brug, storforbrug, misbrug og kemisk afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler. Forhåbentlig er du ved at fornemme, at når
nogle af de processer – som måske bærer uvante navne, men som
ikke desto mindre er hverdagsfænomener i det misbrugende menneskes liv – forklares, så opstår der en tilsvarende frisættende forståelse med tilsvarende større fremadrettet handlefrihed.
Begrebet tilstandsafhængig indlæring er et begreb, der stammer fra
psykologiske undersøgelser af hukommelsen herunder også undersøgelser af mennesker, som på grund af alkoholindtagelse lider af
forringet hukommelse.
Jeg husker, hvordan vi som store drenge, når vi drak øl sammen,
fyrede udsagn af, i retning af: ”Skål, nu ryger der lige 5 millioner
hjerneceller” til hvilket, der næsten altid blev repliceret, at ”reserveforrådet var stort” … eller noget tilsvarende kækt.
Bag de rappe bemærkninger gemte sig den generelle opfattelse, at
vi alle havde en given mængde hjerneceller, som livet over tid lystigt
åd af med forventelig nedsat funktion til følge. Og indtagelse af alkohol var kendt for at være særlig hård ved bestanden af hjerneceller.
Det var i hvert fald den viden om hjernen, en flok 14-16 årige
drenge som os havde i begyndelsen af 1980’erne. Det hang naturlig129
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vis også fint sammen med, at alkoholikere er kendte for deres notorisk dårlige hukommelse, hvorfor det på ovenstående forståelsesmæssige platform ofte har været let at konkludere, at de må have
drukket hjernen ud.
Selvom det bør være entydigt, at alkohol i store mængder i egenskab af opløsningsmiddel, er stærkt skadelig for hjernen, så er debatten om dette emne dog siden min ungdom, og ikke mindst på grund
af den rivende udvikling hjerneforskningen efterfølgende har taget,
blevet væsentligt mere nuanceret. Man ved i dag, at selvom det samlede antal hjerneceller måske falder med årene, så er det ikke i alle
forhold helt retvisende bare at sætte hjernefunktionen op på en tilsvarende ligning. Hvis ét center af hjernen har taget skade eksempelvis som følge af et trafikuheld, så véd man i dag, at hjernen er så
omstillingsdygtig, at visse af de funktioner, som led skade i uheldet
ved genoptræning, kan overtages af andre centre af hjernen. Og således kan et menneske, som eksempelvis har været delvis lammet,
helt eller delvist genvinde den tabte funktion igen.
Opfattelsen af hjernen har altså forandret sig fra at være noget, der
toppede meget tidligt og siden hen kun udviklede sig i negativ retning, til at være meget mere omstillingsparat og i stand til at udvikle
sig hele livet igennem. Fagudtrykket for dette er neuro-plasticitet. Og
det har fuldkommen ændret vores syn på, hvad hjernen er for en størrelse. På samme måde forholder det sig med funktioner, som har
været indlært under indflydelse af alkohol eller anden medicinsk eller
kemisk påvirkning. Man ved i dag, at hukommelsen i visse tilfælde
kræver adgang ligesom med en nøgle, for at man kan få særlige funktioner i tale. Det kan for eksempel være, når man træder ind i sin
farmors entré og oplever, at alene med duftpåvirkningen fra omgivelserne får man vakt minder fra barndommen og bliver bragt tilbage til
den følelsesmæssige tilstand, man havde, da man som barn først oplevede den. Din hukommelse knytter sig således til den tilstand, en
ydre påvirkning introducerer, og kan i visse situationer reaktiveres
ved hjælp af udefrakommende påvirkninger som blandt andet lugte.
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Også med alkohol véd vi i dag, at som betinger for særlig viden (hukommelse), har dens tilstedeværelse stor betydning – især, når alkoholen
er indtaget regelmæssigt over en længere periode.
Nedenstående vittighedstegning fra Politikens bagsideredaktion ATS5
udstiller med humoristisk tydelighed noget af denne betydning:

5 At Tænke Sig
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Vittigheden viser, hvad enhver alkoholiker med en funktionspromille
har en – i hvert fald subjektiv – opfattelse af, at det hele kører bare
meget bedre, når man har fået sin vante ration ind under vesten! Man
kan se det af, at den person, der har fået noget at drikke, skriver meget
pænere, end det menneske som er abstinent, på denne ligning at forstå som et udtryk for, at funktionsniveauet så er meget højere.
Selve det, at emnet er udsat for ATS-redaktionens grovkornede beskydning, fortæller, at dette er et fænomen, som ikke er fremmed for
den brede offentlighed:
En alkoholiker er ikke til at have med at gøre, førend abstinenserne
er drukket væk!
Undersøgelserne af, at hukommelsen kan knytte sig til tilstande og
ydre (sanse)ting, har givetvis stor betydning for studiet af vores krop
og hjerne, men de har også en meget konkret betydning for alkoholikere og andre misbrugere, som står foran at skulle afvænnes fra et
liv med alkohol eller stoffer.
Som det tør skinne igennem, vil nemlig deres hukommelse, ikke
kun om særlige funktioner men også om dem selv og hvem de er, blive
berørt af beslutningen om at blive ædru eller stoffri. Hvis et menneske
på denne måde – over en mangeårig periode – har lært at fungere og
har opbygget en selvopfattelse igennem en massiv mængde alkohol,
vil denne selvopfattelse givetvis falde (mere eller mindre) fra hinanden ved alkoholindtagelsens ophør. Det er således hele identiteten, der
berøres, ved misbrugets ophør.
Med reference til førnævnte ATS-vittighed, så forestil dig, at de to
skrifttyper er et billede på, hvordan din selvfølelse på et givent tidspunkt tager sig ud. Hvem vil du helst være i de to billeder? Det er
ikke noget svært spørgsmål vel? Hvis du et øjeblik ser bort fra, at der
er en pris at betale for den ”formfuldendte udgave”, så er der næppe
nogen tvivl om, at du helst ønsker at se dig selv med ”schwung” i
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både penneføringen og tilværelsen. Når jeg holder foredrag om dette
emne for afhængige mennesker i behandling, er der af pædagogiske
årsager opstået en – fuldkommen opdigtet – historie, der forklarer
fænomenet mere detaljeret.
Fru Hansen
To psykologistuderende har til opgave at skrive en studieopgave om hukommelsen. Den ene kommer i tanke om Fru Hansen hjemme fra vejen, om hvem talen ofte gik, at alkohol havde
ødelagt hendes hukommelse. Hun kunne med andre ord ikke
huske fra næse til mund. De to studerende indgår herefter en
aftale med en først lettere modstræbende – men siden glad –
Fru Hansen om at komme på besøg og interviewe hende til
deres studieprojekt en af de følgende dage, klokken 09.00. Hér
møder de en Fru Hansen, som er i en sørgelig forfatning. Hun
virker forvirret, skrøbelig, rystende og usamlet – slet ikke
sådan som hun havde været, da hun med smil havde accepteret
at lade sig interviewe til de unge menneskers ”skoleprojekt”.
På et tidspunkt spørger den skrøbelige udgave af Fru Hansen de søde studerende, om ikke venligheden ved at indgå interview-aftalen kunne imødegås af en tilsvarende venlighed
fra de unges side ved, at én af de to gik til købmanden og købte
en halv flaske snaps? Hun ventede nemlig gæster til frokost.
Efter at morgenkaffen er serveret, foreslår Fru Hansen, at de
lige tager sig en lille snaps … for at få varmen … De to stræbsomme psykologistuderende betakker sig naturligvis, men Fru
Hansen skænker alligevel op til sig selv. Herefter indtræffer et
mindre mirakel – eller i hvert fald noget, der kunne ligne det;
i takt med at snapsen glider ned, får Fru Hansen lige pludselig
mere farve i kinderne. Hun begynder at tale i længere sætninger og er generelt mere sammenhængende. Men hvad der i
højere grad tager de to studerende med storm er, at inden for
kort tid, er gamle Fru Hansen ikke bare mindre skrøbelig i sin
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fremtræden, hun ligefrem stråler og er i godt humør, og hvad
der kan forekomme endnu mere uforklarligt er, at hun er nu i
stand til at huske mange ting, hun kort forinden ikke magtede.
For at runde historien af med en happy ending (kortsigtet, i
hvert fald) kommer Fru Hansen nu lige pludselig i tanke om,
at hun havde g(l)emt en flaske kirsebærvin i vasketøjskurven,
hvad både forlænger festen og i det hele taget Fru Hansens
velvillighed overfor ”de søde unge mennesker”.
Om end eksemplet er opdigtet, så er fænomenet blandt kemisk afhængige mennesker særdeles velkendt. De beskrevne bevidsthedsmæssige reaktioner er hverdagskost for mange kemisk afhængige mennesker, som hver morgen må genskabe deres hukommelse om sig selv
og følgelig hele deres identitet og selvværdsfølelse ved at indtage,
hvad der i praksis udgør deres morgenmedicin, uanset om den er hentet på apoteket eller i døgnkiosken.
Hukommelse om en række givne ting og hændelser, men i endnu højere grad, hukommelse, målt i udtryk som funktionsdygtighed inden
for forskellige områder (jævnfør ATS-tegningen), synes altså for kemisk afhængige mennesker at være koblet på en tænd/sluk-knap, som
reagerer på, om der er promiller eller stoffer i blodstrømmen.
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TILSTANDSAFHÆNGIG INDLÆRING 2
(FUNKTIONSPROMILLE)
Et andet navn, der dækker det samme fænomen fra en anden vinkel,
er funktionspromille. Det dækker, i al sin enkelhed, over den kendsgerning, at når tilstanden (promillen) har nået et vist niveau, så fungerer den afhængige person i alt væsentligt meget bedre, end når han
eller hun er abstinent.
En lidt fortærsket kliche om funktionspromille ses i historien om taxachaufføren, som nærmest ikke kan finde gearene om morgenen, førend han har været forbi en tankstation (i gamle dage, ismejeriet) og har
fået sin morgenration alkohol. Så snart den nødvendige mængde er
indtaget, er samme chaufførs subjektive oplevelse af sine egne evner,
at han er en uforlignelig chauffør. Han har således genopnået kontakt
med den del af hjernen, som styrer hans evne til at køre bil, og han har
nu – igen – følelsen af at være ovenpå. Det understreges, at dette er den
subjektive opfattelse.
For sammenlignet med et upåvirket menneske, vil denne chauffør, hvor meget han end må føle sig som verdens herre, stadig være
dårligere til at reagere bag rattet, når han er påvirket end et upåvirket
(og ikke abstinent) menneske.
Fænomenet med tilstandsafhængig-indlæring har indflydelse
på så godt som ethvert afhængigt menneskes forsøg
på at blive ædru eller stoffri.
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Problemets omfang er endvidere proportionalt med det antal år, den
afhængige har været under indflydelse af alkohol eller stoffer, fordi
den tilstandsafhængiges indlæring selvfølgelig vil være præget så
meget desto dybere.
Når dette forhold ender med at have så stor betydning for, om omlægningen af en misbrugsdomineret livsstil bliver en succes, så er
det ikke mindst på grund af den angst, der typisk følger med at skulle
gennemgå en afgiftning. Det er således meget ofte forbundet med en
ikke uvæsentlig portion angst at skulle gennemgå en sådan nærmest
eksistentiel rejse, fra én selvopfattelse til en anden ofte mere ukendt
jeg-bevidsthed. En angst, som selvfølgelig også næres voldsomt af
de rent fysiske symptomer, vi lærte om under abstinens-punktet (se
s. 105).
Omfanget af en misbrugers oplevelse af ubehag kan have stor betydning for, om villigheden fastholdes til at blive ædru eller stoffri.
Fænomenet forklarer, hvordan mange mennesker igennem tiderne
har fraveget ellers velmente forsøg på at bryde med afhængighed,
når de ser deres velkendte univers skrumpe ind, i takt med at effekten af alkoholen eller stofferne fortager sig. Dette er endnu en god
grund til at alliere sig med en kyndig læge, når opgøret med afhængigheden skal finde sted. For brat en overgang til stoffrihed vil i de
fleste tilfælde resultere i et forventeligt og unødvendigt tilbagefald
til alkohol eller stoffer.
Når dette tillægges så megen plads og betydning i nærværende bog, så
er et, fordi alene indsigten i disse forventelige reaktioner kan være den
forskel, som gør, at et menneske bliver i stand til at udstå perioden,
hvor alt velkendt udviskes og funktionsniveauet sænkes drastisk. Den
glædelige oplysning er nemlig, at følelsen af eksistentiel limbo er
forbigående og vil i mange tilfælde erstattes af både hukommelse og
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funktion igen, når abstinenssymptomerne fortager sig. Efter en nødvendig overgangsfase sker det, at nervecellerne finder nye veje til at
kommunikere på igen – også uden at være under indflydelse af alkohol eller stoffer – og som regel endda på et væsentligt højere niveau,
end mens de var påvirkede.
I de få tilfælde, efter en ordentlig nedtrapning, at et ophør af systematisk misbrug af stemningsændrende midler ikke medfører akut forbedring af livskvaliteten, kan der være tale om hjerneskade, alvorlige depressioner eller andre medicinsk opmærksomhedskrævende tilstande.
I så fald bør relevant medicinsk behandling naturligvis iværksættes så
hurtigt som muligt.
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BLACKOUTS

Et blackout er et hukommelsestab som følge af et indtag
af for stor en mængde alkohol for hurtigt.
Fænomenet er derfor noget, der kan ramme de fleste unge mennesker, når de indgår i deciderede drikkelag, hvor der eksempelvis
drikkes om kap eller på tid. Men det er også noget, der rammer selv
mere hard core alkohol-tilvænnede.
Et blackout er også den bevidsthedsmæssige tilstand, der indtræder hos eksempelvis en alkoholiker, hvis tolerance-niveau er blevet
så højt, at der skal en egentlig forgiftningstilstand til, førend den
ønskede effekt af alkoholen indtræffer. Det foregår ud fra tankegangen: Jeg drikker, indtil jeg føler mig beruset på dén måde, jeg ønsker
at være beruset.
For at følelsen af beruselse kan opnås, kræver det for den alkohol-tilvænnede bare så store mængder alkohol, at der undervejs i
processen indtræder nedsat funktionsdygtighed – herunder i forhold
til bagefter at kunne genkalde sig, hvad der skete. Kroppen har altså
vænnet sig til så store mængder alkohol, at førend den ønskede berusnings tilstand indtræder, har vedkommende i fysiologisk forstand
forgiftet sig selv. Og i disse tilstande holder hjernen simpelthen op
med at ”indsamle data”, som man siden kan genkalde sig.
Et blackout forårsaget af alkohol kan vare fra nogle ganske få øjeblikke til flere timer eller længere.
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Der kan være både små og store områder på hukommelses-landkortet,
som er dækket af mørke, fordi tilstanden i løbet af en aften har antaget
karakter af en regulær forgiftningstilstand. I stedet lovprises disse huller i hukommelsen på film, i vittighedstegninger, i visse dele af pressen og i gode venners lag, enten humoristisk eller som udtryk for, at
man har levet op til en given gruppes ”manddoms-idealer”.
”Hold kæft, hvor gav vi den gas, i går!”
Nedenstående filmplakat er fra de meget underholdende Hangoverfilm, der alle handler om, hvilke fortrædeligheder, en gruppe af venner oplever, netop efter at have drukket eller taget stoffer til en grad
af blackout.

Omfanget og hyppigheden af disse blackouts afspejler typisk også,
hvor fremskredent ens misbrug eller afhængighed har udviklet sig.
For de hårdest belastede alkoholikere er blackout-tilstanden semipermanent på den måde at forstå, at korttidshukommelsen, som binder øjeblikkene sammen, er så godt som fraværende.
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Personen vil kunne agere forholdsvis fornuftigt i mange situationer,
selvom det vil være tydeligt, at den pågældende har fået en over tørsten. Det er først når og hvis, der indskydes pauser i drikkeriet, at den
enkelte registrerer, at han eller hun har bevæget sig rundt i et blackout. Der opstår dog for mange slet ingen pauser i misbruget, hvorfor
en sådan type misbruger vil være prisgivet sine instinkter og sin langtidshukommelse som støttepunkter til navigationen i verden. Når –
og hvis en misbruger af denne kaliber bliver ædru, vil det erindrede
– jævnfør ovenstående landkort-billede – således være proportionalt
omvendt; i sådanne tilfælde vil det erindrede være små øer af lys, og
alt det glemte være størstedelen af landkortet, der er indhyllet i mørke.
Lad mængder og hastighed ved indtagelsen være pejlemærkerne i
forhold til at forstå blackout-fænomenet. For mennesker, der måske
nok kan være alkoholikere og kemisk afhængige ud fra alle tidligere
kategorier, men som vælger eller er i stand til at indtage alkohol roligt og regelmæssigt eksempelvis fordelt ligeligt over hele dagen,
behøver aldrig nogensinde opleve blackouts.
Lidt atypisk fra ovennævnte beskrivelse af et forløb bør nævnes,
at der også findes et fåtal af mennesker, som reagerer ved at opleve
blackouts meget tidligt efter mødet med alkohol. Også uden at der
nødvendigvis har fundet mere eller mindre tydelige “bælle-aktiviteter” sted. Dette kan vanskeligt forklares som en forgiftning, hverken
set i forhold til mængden af alkohol eller den tid, det har taget at
indtage den. Denne type mennesker har ikke desto mindre en følsom
hed over for alkohol, som gør, at der reageres med hukommelsesmæssige blackouts, også efter kun moderat indtag af alkohol. Den
seneste forskning i disse spørgsmål peger på, at der også kan være en
arvelig, genetisk faktor i spil i forhold til, om mennesker oplever
blackouts.
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WHO’S DEFINITION PÅ
AFHÆNGIGHED OG DET OFFENTLIGE
Verdenssundhedsorganisationen WHO har udgivet en håndbog til
ensartet klassifikation og diagnosticering af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Det er en lille håndbog, som rummer
beskrivelsen af en lang række lidelser og de symptomer, der skal
være til stede, førend man opfylder diagnosekravene. Det er blandt
andet heri, at læger finder en fælles sprogbrug og referenceramme,
når de skriver journaler og diagnosticerer patienter med psykiske
lidelser. Når én læge ønsker at kommunikere med en anden læge om,
at en given patient eksempelvis lider af en underart af skizofreni, kan
det udtrykkes:

F20.02 Kataton skizofreni
(Nummeret i indledningen af diagnosen henviser til den uddybende beskrivelse i WHO’s manual).

Ud fra diagnosen kan de to læger indbyrdes med større sikkerhed
formidle, hvilke symptomer den enkelte patient udviser, og en behandling kan herefter overvejes og iværksættes. Definitionen på en
afhængig person lyder på samme måde:
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F1x.2 Afhængighedssyndrom
Herefter følger en række definitioner af symptomer og fænomener:
”En række adfærdsmæssige, kognitive og fysiologiske fænomener, som udvikler sig ved gentagen brug af et psykoaktivt stof og
som typisk omfatter et stærkt behov for at indtage dette, svækket
kontrol over dets brug, vedholdende brug trods skadelige konsekvenser, højere prioritet for indtagelsen end for andre aktiviteter og forpligtelser, forøget tolerans og i visse tilfælde fysisk
abstinenstilstand.
Afhængighedssyndromet kan være til stede for et specifikt
psykoaktivt stof for eksempel alkohol eller diazepam for en
klasse af stoffer eksempelvis opioider eller for en bredere gruppe
af farmakologisk forskellige psykoaktive stoffer.”

Der opstilles herefter som kriterium for at stille en diagnose, at patienten samtidig i mindst 1 måned eller gentagne gange inden for en periode af et år, har oplevet mindst 3 eller flere af de følgende symptomer:
1) Trang
2) Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
3) Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller
undgå disse
4) Toleransudvikling
5) Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
6) Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning
Opfyldes kriterierne, er man altså i forhold til WHO lidende af syndromet afhængighed.
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I ovenstående form er det indlysende, at diagnosen fungerer som lægefaglig referenceramme. Der ligger således en vis medicinsk vægt
bag, når et givent misbrug diagnosticeres på denne måde
WHO’s klassifikationsmodel anvendes bredt i Europa til at skabe
ensartet behandling. Det er således den samme diagnose, man får i
Italien som i Danmark, hvis man ellers opfylder de samme krav. Alligevel ses det i praksis, at det er symptomerne på lidelsen, man kan
blive enige om – sjældent behandlingsformen.
I USA har de en tilsvarende model og klassifikations system, der
kaldes DSM-5, som er udgivet af Den Amerikanske Psykiaterforening, The American Psychiatric Association. På den anden side af
Atlanten, hvor de ofte er ofte foran alle andre i misbrugsbehandlingsspørgsmål, er man begyndt at tale om, at mennesker med symptomer på afhængighed har en såkaldt dysreguleret hjerne i forhold til
henholdsvis lyst-, motivation- og hukommelsescentrene.
At hævde at et afhængigt menneske har en dysreguleret hjerne vil
sige, at afhængige menneskers hjerner ikke fungerer optimalt i disse
spørgsmål, og at den rette behandlingsform derfor bør have til hensigt at forsøge at optimere samme funktioner. Det er en ny måde at
tænke om afhængighedsspørgsmålet på, som giver håb om, at nye
behandlingsmetoder kan være på vej.
Hvad angår diagnosticering af lidelsen kemisk afhængighed (afhængighedssyndrom), er der så lille forskel imellem den amerikanske
og den europæiske måde at definere afhængighed på, at det i denne
sammenhæng er ubetydeligt. Det er også i den amerikanske model, at
den metode, der anvendes til at diagnosticere behandlingsbehovet på i
denne bog, har sine rødder.
Når en lidelse nævnes i WHO’s klassifikation og diagnosticering af
psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, der altså er at betragte som en sundhedsmæssig autoritet i disse spørgsmål, burde der
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efter danske forhold ikke være tvivl om, at behandlingen hører hjemme
i det offentlige sundhedsvæsens regi. Når man eksempelvis lider af
ovenstående diagnose: F20.02 Kataton skizofreni – er der således
ingen tvivl om, at det er inden for psykiatrien, behandlingen hører
til. En iøjnefaldende undtagelse herfra er dog, når der er tale om afhængighed af alkohol og stoffer. Af særdeles mudrede grunde, har
man valgt at placere behandlingsansvaret uden for et ellers sammenhængende hospitalsvæsen.
I Danmark, i modsætning til i Sverige, hvor misbrugsafgiftningen fore
går i psykiatrisk regi, har der igennem årene været bygget en større
privat sektor op, hvor det offentlige har købt behandlingspladser til
kemisk afhængige narkomaner.
Afhængighedsspørgsmålet er således ikke et område, som har hver
ken særlig stor årvågenhed eller interesse for de fleste danske læger i
sygdomsvæsnet, selvom der er store økonomiske samfundsmæssige
besparelser at gøre netop hér. Når eksempelvis behandlingsgarantien
blev udstedt til narkomaner, mange år førend noget tilsvarende skete
for alkoholikere og deres pårørende, var det primært af økonomiske
hensyn. Et sådant regnestykke viser nemlig hurtigt, at det er mere
omkostningsfuldt at have en kriminel narkoman gående på gaden
med alt, hvad det koster til dækning af narkomaners kriminelle handlinger; herunder politi, retsvæsen, fængsler eller erstatninger fra forsikringsselskaber, samt behov for sundhedsmæssig hjælp til eksempelvis lægeambulancer ved overdoser, hospitalsindlæggelser eller
behandling ved fejlfix, HIV-smitte eller pensionsudbetalinger – end
det koster at sende en narkoman i behandling.
Ikke mindst det forhold, at der inden for forskellige faggrupper som
eksempelvis læger, socialrådgivere, socialpædagoger eller alkologer har
hersket forskellige opfattelser af, om afhængighed er en sygdom, et syndrom eller et socialt problem, har været medvirkende til, at der i lang tid
har hersket meget specielle forhold vedrørende misbrugsbehandling.
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Det er først inden for de senere år, at det også er blevet anerkendt
som en offentlig opgave at behandle alkoholikere for deres lidelse,
typisk derved at penge har fulgt misbrugeren over i privat regi, og
senest efter kommunalreformen, til kommunerne på samme måde
som praksis har været med narkomaner siden cirka 1990. Det fortæller en hel del om, hvordan sundhedsvæsnet arbejder, at det var den
tidligere, borgerlige regering, med Anders Fogh Rasmussen i spidsen, som valgte at udstede en såkaldt behandlingsgaranti for alkoholikere og narkomaner. Man skulle ellers umiddelbart tro, at det var et
medicinsk spørgsmål, om hvorvidt dette krævede lægelig behandling i det offentlige. Men i praksis var det en politisk beslutning, som
endte med beslutningen om en halvoffentlig model i en uskøn blanding med både kommunale og private tilbud af meget varierende
behandlingsstandarder, og som tilsyneladende er blevet defineret af
kassetænkning hos kommunerne, snarere end en dybt forankret forståelse af problemstillingen og den mest hensigtsmæssige behandlingsmetode, som medgivet er meget omkostningstung.
Nogle kommuner køber sig assistance til udefra, som eksempelvis Blå
Kors, Lænken, eller Minnesota-behandling (12-trins behandlinger),
mens andre vælger selv at sammensætte et behandlingstilbud med deltagelse af meget forskellige faggrupper. Desværre ses derfor også – i
nogle tilfælde – at økonomiske hensyn kommer til at veje tungere end
de behandlingsmæssige. Problemet er, at der over en kam mangler
specialisering og koordinering i de forskellige behandlingsgrupper,
som i dag varetager disse opgaver.
Et af symptomer på den manglende koordinering er, at der slet
ingen statsanerkendt, terapeutisk misbrugsuddannelse eksisterer.
Overhovedet. På trods af at problemet er så udbredt.
Den uddannelse til alkolog, jeg selv tog, og som Jacob Haugaard, da
han var i folketinget, havde forhandlet sig frem til ved et år at stemme
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for finansloven, blev fjernet igen lige så hurtigt, han var ude af folke
tinget og ikke længere havde noget til gode. Dette emne er så aktuelt,
at jeg tager det op igen i diskussionen sidst i bogen.
Den allerseneste udvikling indenfor behandlingen af alkoholisme i
Danmark, som denne bog netop når at få med, inden den går i trykken, er at Sundhedsstyrelsen i foråret 2015 har indført ensartede spilleregler for al kommunal alkoholbehandling, som har til formål at
både ensarte og højne kvaliteten af offentlige behandlingstilbud i det,
der lægges vægt på evidensbaserede metoder. Det vil blandt andet
sige, at alkoholafhængige personer i kommunale behandlingstilbud
fremover tilbydes familieorienteret alkoholbehandling, at også pårørende til alkoholafhængige tilbydes rådgivning, og at den farmakologiske behandling af alkoholafhængighed med antabus erstattes af
andre og mere effektive lægemidler.
Dette er noget, jeg som mangeårig observatør af problemstillingen kun
kan være særdeles tilfreds med, selvom det også for mig er helt indlysende, at der aldrig vil komme orden på dette meget fragmenterede marked, førend en egentlig længerevarende terapeutisk, statsanerkendt uddannelse med en høj faglighed etableres, så de uddannede behandlere
herfra, udover den terapeutiske kontakt med misbrugeren eller den afhængige, kan agere bindeled imellem de mange forskellige faggrupper,
som denne problemstilling berører, hvad enten det er læger, sygeplejersker, sociale myndigheder eller familier.
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I mine år med studier af forskellige former for afhængighed har jeg
observeret et særligt fænomen, som jeg faktisk ikke mener, man må
sidde overhørig, når man prøver at forstå afhængighed, og måske
endda selv er i en tvivls-position, hvor man ønsker at afdække for sig
selv, om man er begyndt at udvise tegn på afhængighed.
Fænomenet, jeg gerne vil henlede opmærksomhed på, er det helt
særegne for afhængig adfærd, der handler om, at mennesker, der har
udviklet afhængighed af et givent kemisk, udefrakommende ”stof”,
gerne indtager det ”på forhånd” – af frygt for den tilstand, der rammer
en, hvis man enten løber tør eller begrænses i adgangen til ”sit stof”.
De fleste mennesker kender til, at man for eksempel inden en længere vandretur vælger at spise et lidt større morgenmåltid, inden man
begiver sig af sted. Fordi man kan forudse, at der vil gå et stykke tid,
førend man igen får noget at spise. Det er sund fornuft. Når man prøver at eftergøre det samme i forhold til brugen af stemningsændrende
midler, er resultatet dog meget ofte uheldigt og samtidig et vidnesbyrd, om at afhængighed og frygten for fremtidige abstinenser har
overtaget tænkningen. For når et alkoholafhængigt menneske prøver
at drikke den samme mængde alkohol på én gang, som hans eller
hendes krop ellers måske ville have efterspurgt et antal timer frem,
hvis ikke der havde været opstillet forhindringer, så sker der ganske
enkelt det, at personen ender med at blive for beruset – og at funktionsdygtigheden sænkes voldsomt.
Måske er du – eller har været ryger? Måske kender nogen, der ryger?
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Nikotinafhængige vil for alt i verden undgå situationer, hvor de ved,
at der vil gå et længere stykke tid, førend de kan komme til at ryge
igen. Simpelthen fordi de har lært at genkende, at hvis der går mere
end så og så lang tid, førend de kan ryge en ny cigaret, så vil de blive
abstinente. Og det er – også for rygere – en meget ubehagelig tilstand, man gerne vil undgå.
Det kan være inden man skal på en længere tog- eller flyrejse, i
mødet med børn, et længerevarende møde eller i andre situationer,
hvor man véd, at der ikke vil være mulighed for at ryge i et længere
stykke tid, end der normalt går imellem, at man inhalerer en cigaret.
Ikke sjældent vil man se mennesker stå udenfor lufthavnen, på togperroner, i skolegårde eller ude foran en virksomhed og ryge måske
endda flere cigaretter i træk. Ofte vil rygeren selv være helt på det
rene med, at cigaretterne, man prøver at ryge på denne måde, ikke er
specielt nydelsesfulde. Nogle gange kan de måske endda være helt
kvalme-fremkaldende, fordi de inhaleres så intenst. Men (stor)rygerne
gør det alligevel. Fordi de på denne måde prøver ”at tanke op”, så
senere abstinenser kan enten undgås eller mindskes.
Dette er om noget et tegn på, at afhængighed har taget over. Man
kan sagtens til andre tider føle, at det er nydelsesfuldt at hengive sig
til sin last og både mene og argumentere for, at det er ”under kontrol”
og ”bare” et nydelsesmiddel. Men sandheden er, at når man er i færd
med at ”forud-mætte” blodstrømmen og sit nervesystem, førend det
reelle behov egentlig er indtrådt, så er det bare en addiktiv handling,
som kun et afhængigt menneske kan finde på at udføre.
På lignende vis, er det blevet sagt om mennesker, som race, at vi er
det eneste dyr, der drikker, når vi ikke er tørstige – og her er det selvfølgelig trangen til at drikke os berusede i alkohol, der henføres til.
Når man har prøvet ”at løbe tør” for dét, man var blevet afhængig
af et antal gange og har lært at forbinde dette med stort ubehag, er
det, at mennesker begynder at være særligt opfindsomme og eksem148
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pelvis gemmer alkohol på sin hundelufter-rute, så man senere kan
vide sig sikker på, at man kan få noget at drikke, selvom ægtefællen
er imod det. Et af de mest tragikomiske eksempler, jeg har hørt om
på denne vis, er en mand, som havde gravet huller i sin have til flasker, som han kunne drikke af igennem et sugerør. I det nævnte eksempel, blev det opdaget, fordi konen til den pågældende mand ikke
kunne forstå, hvordan solbadning kunne resultere i en så voldsom og
synlig grad af beruselse. Men jeg hører desværre også meget ofte
om, hvordan mennesker på vejen hjem fra arbejde, eller inden de
skal hente børn, skynder sig at drikke en stor mængde alkohol, og
således ender med at blive meget mere berusede, end det var hensigtsmæssigt, og egentlig også mere end det var deres hensigt. Af
frygt for at blive abstinente, senere.
Selve mønstret med at indtage sit stof på forhånd af frygt for at løbe
tør for effekt, er således ét, som både rygere og afhængige af alkohol
og andre typer hårdere narkotiske stoffer alle godt kan finde på. Men
egentlig kun dem, som er afhængige af et givent stof, og som derfor
prøver at undgå senere ubehag ved at ”forud-medicinere”, selvom
det ikke sjældent betyder, at man ender med at blive for påvirket af
enten nikotinen, alkoholen eller stofferne, når man forsøger at
administrere det afhængighedsskabende stof på denne måde. Som
det vil være indlysende, er denne strategi ofte en, som resulterer i
udvikling af tolerance-øgning mere end noget som helst andet.
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AT NÅ SIN BUND

At få et menneske til at medgive, at det opfylder eksempelvis Verdens
sundheds organisationens (WHO’s) definitioner på afhængighed, er
langt fra det samme som, at dette menneske vil holde op med at drikke
eller tage stoffer. Dertil spiller ofte benægtelsen, som et resultat af en
lang række fysiologiske og kognitive dysfunktioner og blandt andet
en ofte afgrundsdyb uvidenhed om problemets natur for stor en rolle.
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Der er, som indikeret tidligere, i forskellige behandlerkredse, meget
forskellige opfattelser af, om man overhovedet bør benytte termen
benægtelse, ikke mindst fordi den insinuerer ondsindethed hos (mis)
brugeren, når de fraværende evner mere rettelig fortjener en medicinsk beskrivelse. Ikke desto mindre har man i mange år, inden for
store dele af behandlerverden, talt om, at førend et kemisk afhængigt
menneske bliver i stand til at gøre op med sin afhængighed, må det
have nået sin personlige bund.
Den personlige bund skal i denne sammenhæng forstås som dét tidspunkt eller som dén hændelse, der medfører, at et afhængigt eller et
problemramt menneske selv erkender, at det har problemer og har behov
for hjælp.
Det er et meget taknemmeligt begreb at nå sin bund, fordi det er
dynamisk og varierer fra menneske til menneske. Den personlige bund
for ét menneske ser altså helt anderledes ud, end den personlige bund
hos et andet menneske. Det kan sidestilles med en elevatorskakt, der har
mange forskellige udgange. Spørgsmålet om, hvornår et menneske har
nået sin bund, kan således også på dansk omskrives til: Hvornår har
Jeppe fået nok? (Jævnfør Ludvig Holbergs drikfældige figur Jeppe i
bogen ”Jeppe på Bjerget”).
En personlig bund er altså et bevægeligt begreb der både kan hæves
og sænkes på forskellige tidspunkter i et menneskes liv. Hermed også
indikeret at dét at nå sin bund ikke nødvendigvis er en hændelse, som
efterfølgende og for altid efterlader et menneske ædru eller stoffri.
En ny krise kan indtræde, som den pågældende ikke har udviklet instrumenter til at håndtere på andre måder end ved at vende tilbage til at
drikke igen. Den nye bund, som dette menneske forhåbentlig herefter
oplever, når det atter genfinder styrken til at gøre op med misbruget, kan
belært af tidligere erfaringer være både højere og lavere. Udtrykkene høj
og lav dækker i denne sammenhæng over, hvor alvorlige konsekvenser
personen skal opleve, førend motivationen til forandring (gen)indtræder.
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En høj bund dækker her over færre konsekvenser end en lav bund, der
i mange tilfælde først indtræder, når selve overlevelsen er truet. Det
høje tal af alkoholrelaterede dødsfald i statistikkerne indikerer samtidig, at der er mange, som ikke når at mærke deres bund, førend det
er for sent. For det menneske, som ikke har udviklet decideret kemisk
afhængighed, men som af forskellige årsager har overforbrugt alkohol
igennem et stykke tid eller i perioder, kan en pinlig episode ved den
årlige vejfest være den hændelse, som ender med at udgøre vedkommendes bund. Denne hændelse bevidstgør for personen, at noget er
helt forkert og et mønster, der kunne have udviklet sig endnu værre,
bliver herefter standset forholdsvis tidligt.
Men en personlig bund kan som sagt også være meget mere voldsom, hvad den i øvrigt typisk er, for den mangeårigt kemisk afhængige, som sent i livet bliver klar over, at afhængigheden har taget
magten fra ham eller hende.
Den udslagsgivende hændelse, der får et sådant menneske til at
indse behovet for en ændret livsstil, kan være alt fra skilsmisse til
sygdom, tilskadekomst, overdoser, fyring, tab af venner og familie,
børn, der slår hånden af én eller økonomisk ruin.
En overgang troede man, inden for visse grene af misbrugsbehandlingen, at det at nå sin bund var en nærmest skæbnebestemt foreteelse, som:
”Dér faldt den i hak! – det var heldigt. Du har nu nået din bund! Så
kan du endelig gøre dig forhåbninger om en ædru (stoffri) tilværelse”.
Og i forlængelse af samme blev tilbagefald altid udlagt som det modsatte; at et menneske ikke havde nået sin bund. I behandler-regi, må
man sige, at det var et meget taknemmeligt parameter, fordi det altid
flyttede ansvaret for en given behandlingssucces ud af hænderne på
dem, der ellers burde stå forrest til at tage ansvaret – behandlerne selv.
Det blev således lidt for nemt at afskrive dårlige resultater med ordene:
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”Jamen, det var også, fordi han ikke havde nået sin bund. Han var
bare ikke færdig med at drikke endnu! ”
I dag ved man heldigvis, at et menneskes motivation til behandlingog hermed forandring af drikkemønstre kan påvirkes med den rette
indsats. En dygtig misbrugsterapeut vil kunne opnå at bryde benægtelsen og gøre den pågældende misbruger eller kemisk afhængige i
stand til at mærke og se, hvor stort omfanget af kontroltabet er blevet.
Det er således en implicit del af tilstanden aktiv afhængighed, at den
afhængige nærer stærkt urealistiske selvbilleder; eksempelvis er
bumsen på bænken stadig i sin egen forestillingsverden på vej tilbage til jobbet som bankfunktionær, og den skilsmisseramte tror stadig, at ægtefællen ændrer mening – flere år efter.
Naturligvis spiller den pågældende misbrugers motivation til forandring derfor også ind på, om et behandlingsforløb krones med succes.
Men det er næppe en skæbnebestemt faktor, og den vil ofte kunne
påvirkes af dygtig behandling.
Indsigt i og viden om misbrugets udviklingsvej, sammenholdt med
en erkendelse, herunder følelsesmæssig accept, af egne negative
konsekvenser, er den bedste enkeltstående metode for et menneske
til at højne sin bund.
Det er derfor også min slet skjulte ambition, at alene læsningen af
denne bog og genkendelsen af misbrugets særlige kendetegn vil
kunne ”hæve bunden” hos mange mennesker. Tankegangen er, at
ved at erfare om disse forhold, teoretisk, kan de undgås i praksis. Det
opnåede vil i så fald være en hævet bund!
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AFHÆNGIGHED
– EN SYGDOM?
Hele snakken om, hvorvidt afhængighed er en sygdom, er en gammel diskussion, som lige for tiden mest hælder til, at der er medicinske (biologiske) årsagsforklaringer til afhængighed, uanset om man
så ønsker at kalde det for en sygdom eller ej.
En af de første, der skal have udtalt sig til fordel for, at afhængighed er en sygdom med biologiske forklaringsmodeller, er den amerikanske læge og med-underskriver af den amerikanske forfatning,
Dr. Benjamin Rush. Dette var på et tidspunkt (1784), da de fleste
angav moralske grunde til fravær af evnen til at kontrollere drikkeriet. Det lå således i kortene, at fravær af denne evne skyldtes dæmoniske besættelser, eller at man slet og ret var et dårligt menneske.
Mere nutidig medicinsk autoritet fik dog argumentet om bagvedliggende sygdom, da det i begyndelsen af 1930’erne blev genfremsat
af Dr. Silkworth på Towns Hospital i New York i behandlingen af
den kroniske alkoholiker, Bill Willson.
Bill W, som han siden blev mest kendt som, var den ene af medstifterne af bevægelsen Anonyme Alkoholikere (AA), som beskrives
andetsteds i denne bog (se s. 221).
Det er en del af AA’s fundament, at bevægelsen betragter kemisk
afhængighed som en primær, fysisk sygdom.
En primær sygdom betyder i denne sammenhæng, at lidelsen opstår
spontant og ikke er en følgevirkning af noget andet. I USA, hvor sygehusvæsenet finansieres af private sygeforsikringer, betyder det end154
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videre, at behandlingen af alkoholisme er indeholdt i de fleste sygeforsikringer – hvis man ellers har tegnet en sådan.
Den teori, der opstod på tidspunktet for AA’s stiftelse (1935), og som
var meget epokegørende, da den først blev fremsat, var, at kemisk
afhængige mennesker havde en unormal reaktion på alkohol eller
stoffer – på linje med en fysisk allergi. Der sker altså ifølge denne
anskuelse en forudsigelig, allergi-lignende reaktion, hvor den negative reaktion hos den kemisk afhængige består i, at dette menneske
mister evnen til at kontrollere mængden, der indtages6.
Det tidligere beskrevne fænomen kontroltab er ud fra denne tankegang at betragte som en uhensigtsmæssig, fysiologisk allergi-lignende
reaktion, der for den kemisk afhængige følger så godt som hver gang,
han eller hun beruser sig med stemningsændrende midler. For tilhængere af denne tanke bliver derfor det at afstå fra fortsat brug af stemningsændrende midler en lige så indlysende handling som den, at et
menneske, der er allergisk over for jordnødder, skal holde sig herfra.
Argumentet, som mere end noget andet fastholder diskussionen i
sygdoms-regi, og ikke bare henkaster fænomenet som et livsstilspro
blem, er den kendsgerning, at alkoholisme, kemisk afhængighed, er
en dødelig sygdom, hvis den ikke behandles. Diskussionen om, hvorvidt misbrug eller afhængighed er en primær sygdom, møder dog ofte
modstand ikke mindst, fordi det er et spørgsmål, der stadig kun er ved
at finde sin plads i videnskaben, og som derfor efterlader en række
muligheder for fortolkning. Ikke mindst det standpunkt, som typisk
socialpædagogikken har fremført – i kontrast til sygdomstanken – har
traditionelt haft megen medvind.
Diskussionen fortsættes …
6 Når der her tales om afhængighed som en allergi-lignende reaktion, er det relevant at nævne, at
det er et pædagogisk argument, der først blev fremført af stifterne af Anonyme Alkoholikere, for
at punktere illusionen om, at en ”sand alkoholiker” kan lære at kontrollere sit ”stof”. Afhængighed
klassificeres ikke af lægevidenskaben som allergi, der kræver opfyldelse af andre kriterier.
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SYGDOMSTANKEGANGEN
Helt grundlæggende er vi altså nødt til at finde ud af, hvad det er for
et problem, vi har med at gøre? Er man syg, når man ikke tåler stemningsændrende midler? Eller er der andre forhold, der kan forklare
misbrug eller afhængighed? I Ludvig Holbergs, ”Jeppe på bjerget”
fremføres den berømte replik:
”De siger, at Jeppe, han drikker: Men de siger ikke, hvorfor at Jeppe
han drikker”.
En anden lidt fortærsket kliché ofte udnyttet humoristisk, lyder:
”Hvis du havde en kone som min, så ville du dæleme også drikke!”
Fælles for begge udsagn er, at de lægger op til årsagsforklaringer,
der ligger uden for én selv – og som således understøtter den socialpædagogiske tankegang om, at misbrug er et symptom på nogle uløste, bagvedliggende problemstillinger. Dette forhold er byttet om,
hvis man gør misbruget eller afhængigheden til en primær lidelse,
for så lyder udsagnet ikke længere:
Jeg drikker – eller tager stoffer – fordi jeg har et dårligt liv (en dårlig kone eller dårlig barndom …).
Så bliver problemets rækkefølge i stedet:
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Jeg har problemer i mit liv og jeg er afhængig – eller (ofte mere ret
visende):
Jeg har problemer med mit liv, fordi jeg er afhængig.
Derfor har henholdsvis den ene eller den anden vinkling på problemet
selvsagt kæmpemæssige konsekvenser for behandlingen af samme.
Enten går man i den socialpædagogiske model ud fra, at det er nogle
problemstillinger, der kan løses ved, at man terapeutisk bearbejder de
forhold i eksempelvis i opvæksten, der er problematiske, hvorefter
man kan fortsætte med kontrolleret brug.
Eller også er problemet biokemisk (fysisk) og så vil problemet kræve
tilsvarende fysiske løsninger. Eksempelvis, at man er nødt til at afstå
fra fortsat at indtage stemningsændrende rusmidler (jævnfør tidligere
nævnte allergi-lignende fænomen og tankegang om kontroltab).
En tilbagevendende kilde til misforståelser begynder allerede med
den anvendte sprogbrug.
Denne bog har tidligere slået til lyd for en inddeling, der hedder:
Brug – storforbrug – misbrug og kemisk afhængighed af stemningsændrende midler, hvor tilstanden kemisk afhængighed dækker over
den mest alvorlige udvikling eller tilstand.
Det springende punkt imellem socialpædagogikken og visse andre
retninger er, om man kan tale om egentlig (kemisk) afhængighed?
Eller om det hele blot er forskellige former for opvækstbetinget eller
senere påført smerte og dysfunktion (dårlige vaner), der udmønter sig
i symptomet misbrug.
Hvis end ikke der er klarhed om dette punkt, er det ikke så mærkeligt, at det er svært at opnå fælles fodslag om forskellige behandlingsformer. I forlængelse heraf, ville det også være naturligt, om de
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forskellige behandlingsformer modsvarede den grad af symptomudvikling, der ligger til grund for henvendelsen om hjælp.
Har man eksempelvis udviklet kemisk afhængighed, er der ifølge
denne bogs forfatter ingen tvivl om, at målsætningen må være afholdenhed fra alle stemningsændrende stoffer.
Samtidig bør det nævnes, at tilhængere af tanken om egentlig kemisk afhængighed naturligvis anerkender, at man kan have andre
problemer, som eksempelvis en dårlig barndom, et problemfyldt ægteskab, traumatiske hændelser i bagagen eller andet, som kan have
udmøntet sig i perioder af storforbrug eller misbrug. De lægges blot
ikke til grund for problemstillingen kemisk afhængighed. I denne udlægning af verden bliver det i stedet til et parallelt problem, som nok
kan give lyst til at drikke eller flygte ved hjælp af stemningsændrende
kemi, som skal mødes med passende terapeutisk hjælp. Det forklarer
imidlertid ikke selve afhængigheden, som ifølge sygdoms-tankegangen er noget, man skal have en genetisk disposition for. Den tradi
tionelle socialpædagogiske tankegang hævder således, at man, efter
endt behandling for det traumatiske indhold eller, hvad der ellers
måtte tynge, kan vende tilbage til normal brug af alkohol. Dette er
således det springende punkt imellem de forskellige retninger:
Kan man – efter overforbrug eller misbrug eller kemisk afhængighed – vende tilbage til normal, kontrolleret brug af alkohol
eller stoffer igen: Ja eller nej?
Dette er mere end noget andet spørgsmålet, de fleste (mis)brugere
ønsker at få afklaret, førend de indvilliger i behandling. De fleste,
der overforbruger eller misbruger alkohol bremses af kravet om total
afholdenhed, og undlader derfor at få den hjælp, de har brug for, af
frygt for at skulle være helt afholdende i fremtiden. Hos www.alkohol-coach.dk arbejder vi ud fra en grundtanke om, at det kun er de
kemisk afhængige, som er nødt til at være permanent afholdende.
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Tidligere grupperinger (storforbrugere og i visse tilfælde misbrugere)
kan med den rette form for kognitiv behandlingsindsats i mange tilfælde lære at kontrollere indtaget.
For nogle vil det måske på dette tidspunkt være nærliggende – også
– at blive oplyst om, at søger man støtte til fortsat forbrug af ikkelægeordinerede, stemningsændrende stoffer (medicin eller narkotika), så vil både den socialpædagogiske model og sygdomstankegangen skyde dette ned:
Sygdomstankegangen afviser fortsat brug af narkotika, fordi din
genetiske disposition (som kemisk afhængig) gør det umuligt for
dig at kontrollere indtaget.
Den socialpædagogiske model afviser det samme med henvisning til – at det er ulovligt!
Uanset hvad, kan man altså maksimalt gøre sig forhåbninger om at
få sanktioneret et fortsat alkoholforbrug. Jeg vil vove den påstand, at
de symptomer og følgelig hjælperedskaber (terapi eller adfærdstræning), der fremføres af den socialpædagogiske tankegang, er ganske
berettigede og på deres helt udmærkede plads i en symptomudvikling frem til og med gradsinddelingen misbrug. Over for symptomer,
der stadig ”kun” klassificeres som misbrug, vil givetvis både pædagogiske og terapeutiske indgreb være virkningsfulde, ligesom under
visning om den fortsatte symptomudvikling kan forhindre endnu
værre udviklingsforløb.
I disse tilfælde vil det være helt rimeligt, om et menneske, som er
kommet sig oven på en krise, vender tilbage til normalt brug, hvis
denne gruppe af mennesker vel at mærke ikke bare er kemisk afhængige, som endnu ikke helt har udfoldet deres potentiale. At kunne
skelne heri kræver en dygtig behandler.
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Taler vi derimod om egentlig kemisk afhængighed, er der, ud over
oplysning i stil med den, der tilbydes i indeværende bog, et ufravigeligt behov for, at den kemisk afhængige helt ophører med fortsat at
beruse sig.
Hvis man har udviklet kemisk afhængighed og ikke ophører med at
beruse sig, er der desværre ringe tvivl om, at man i så fald vil påkalde sig en mængde livsstilssygdomme, der i værste fald vil medføre en drastisk reducering af levealderen.
Kemisk afhængighed er en dødelig sygdom(s lignende tilstand),
hvis ikke den indkapsles via afholdenhed.
Danmarks Statistik angiver, at alkoholafhængige mennesker i gennemsnit lever 19-20 år kortere end den gennemsnitlige dansker. Det,
de dog ikke er inde og berøre med denne statistik, er, at disse mennesker samtidig lider under en væsentligt forringet livskvalitet de
sidste 10-15 år af deres liv eksempelvis på grund af udviklingen af
diverse sygdomsforløb, funktionssvigt, ringere økonomi, fyringer
fra arbejdet, isolation fra mennesker, der tidligere stod dem nær eller
tab af familie.
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DOPAMIN, SIGNALSTOFFER
OG BELØNNINGSCENTRET
I modsætning til, hvad man vidste i 1930’erne, da Anonyme Alkoholikere (AA) blev dannet og da førnævnte Dr. Silkworth udtalte sig om
afhængighed i en medicinsk sammenhæng, er fokus i dag rettet på det
såkaldte belønningscenter i hjernen og følgelig produktionen af signalstoffet dopamin, når de biokemiske forhold om misbrug eller afhængighed skal forklares. Hjernens signalstoffer er blandt andet nødvendige for, at én nerve-celle er i stand til at kommunikere med en
anden, og det foregår i et uhyre komplekst neuralt netværk, der i en
velfungerende hjerne er nøje afbalanceret. Når det kommer til nervebaner, er særlige god-kendelser nødvendige for at få lov til at åbne for
specifikke hjerne-funktioner. Dette sker ved at visse signalstoffer
agerer nøgler, som åbner for særlige potentialer, sindsstemninger
eller aktiviteter.
I dette sindrige system, agerer signalstofferne nøgler for helt særlige
nervesystemsmæssige funktioner. Man kan kun “låse op” for en
given funktion, når signalstoffet, der er afsendt af én nervecelle passer ind i låsen (receptorerne), på den næste nervecelle. Ekstremt simplificeret kan man i en misbrugsmæssig sammenhæng sige, at formålet med at indtage stemningsændrende stoffer er at manipulere
med disse låsemekanismer. I nogle tilfælde går manipulationen med
de stemningsændrende midler ud på at låse op for et givent signalstof og høste oplevelsen af, at der er godt gang i kemi-fabrikken. Der
anmodes altså om, at en given nervemæssig produktion må blive
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iværksat eller sat i vejret. Nøglerne, signalstofferne, der kan åbne for
en sådan produktion kaldes agonister. I andre tilfælde går formålet
med beruser-adfærden ud på, at lukke af for en given aktivitet og
nyde den tilstand, der kommer, når produktionen af et særligt signalstof er blokeret. De "nøgler", i form af stemningsændrende midler, der
er i stand til dette, kalder man antagonister.
Afhængig af, om man har kemisk låst op for den ene eller den anden
produktion af signalstof, eller tilsvarende låst af og inddæmmet en
anden tilsvarende aktivitet, vil man høste sindstilstande, som går i retning af de tidligere nævnte arousal, satiation eller fantasy-effekter. Vi
er således trådt ind i ”maskinrummet” for den afhængige personlighed. Vi ved endvidere, at for at et givent stof skal have misbrugs-potentiale, skal det kunne øge forekomsten af dopamin i hjernen. De
vigtigste signalstoffer i forhold til misbrug og afhængighed er:
Dopamin: udgør selve kernen i forståelsen af belønningssystemet.
Det er glæden og lykkefølelsen, der fornemmes ved optagelsen af
dopamin, som gør, at vi fornemmer lyst til at gentage visse handlinger. Når et menneske er i underskud af dopamin, reageres med inaktivitet og træthed. Omvendt resulterer et overskud af dopamin i følelser af rastløshed og eventuelle vrangforestillinger.
Serotonin: er af afgørende betydning for vores oplevelse af virkeligheden, og for at vi kan regulere vores følelser såsom sorg og håbløshed.
Også vores søvnrytmer reguleres delvis af serotonin, ligesom forekomster af (klinisk) depression kan stamme fra ubalancer i serotonin niveauerne. De såkaldte lykkepiller mod depression har til hensigt at regulere
på disse serotonin-niveauer.
Noradrenalin (stresshormon): er det stof, der udsendes, når vores
krop skal indstille sig på kamp, flugt eller påvirkes af andre stressende faktorer og er således meget vigtig for vores overlevelse. Det
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er blandt andet denne påvirkning og ikke mindst den energi, noradrenalin udløser, som arousal misbrugere ønsker sig, når de tager amfetamin og lignende opkvikkende stimulanser.
Endorfinerne: nævnes ofte i forbindelse med sportsudøvelse, hvor
det er velkendt, at der kan opstå en slags rus, når eksempelvis en
langdistanceløber kommer in the zone, det vil sige, når en tilstand
tager over og løberen føler … at det hele bare kører for én … Men
mindre kan også gøre det. Alle former for fysisk bevægelse udløser
endorfiner, hvad ikke mindst er vigtigt at huske på, når der skal udtænkes alternativer til misbrug af kemisk stemningsændrende stoffer. Endorfiner er således også kendt som kroppens egne smertestillende midler og er stemningsændrende i positiv retning.
Anandamid: er et signalstof som ikke bare binder sig til de samme
receptorer som hash. Signalstoffet står også for at tilvejebringe nogle
af de samme effekter som hash, pot eller skunk.

Henrik Rindom, misbrugsekspert og overlæge i psykiatri på
Hvidovre Hospital, røg efter 30 år som ryger sin sidste cigaret
for otte år siden. Men trangen til nikotin kan stadig melde sig.
Som jeg sidder her og snakker med dig, kan jeg få lyst til en
cigaret. Nogle slipper aldrig af med den trang. Det er derfor,
vi siger: Én gang alkoholiker, altid alkoholiker. Men der er en
enorm faglig uvidenhed på misbrugsområdet. Hvis folk forstod de biologiske mekanismer bag afhængighed, kunne vi
slippe for alt det moralævl om at tage sig sammen.
Man ser ikke handicappet i afhængigheden, siger Henrik
Rindom7.

7 Fra artikel i Kristeligt Dagblad. Se link under ”Remar, D.” i afsnittet ”Referencer” bagerst i bogen.
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I videnskabeligt kontrollerede dyreforsøg har man konstateret, at abers
trang til at påvirke sig selv med kokain er omvendt proportional med
forekomsten af dopamin. De aber med et naturligt højt niveau af dopamin i hjernen var således mindre tilbøjelige til at benytte sig af frit
tilgængelig kokain. Og omvendt. De aber, som ikke havde tilsvarende
høje mængder af naturligt forekommende dopamin, administrerede
selv indtaget af kokain i doser, i forsøg hvor stoffet var blevet gjort
tilgængeligt ved tryk på en knap, så man skulle tro, det var et spørgsmål om liv eller død. I visse tilfælde fik det faktisk denne konsekvens,
fordi nogle af aberne valgte at indtage kokainen så hæmningsløst og
fuldkommen uden hensyntagen til øvrige behov såsom mad og hvile.
Relevansen er tydelig, fordi man mener, at de samme forhold kan
overføres på mennesker.
Dette eksperiment er ikke mindst interessant, fordi der synes at være
en sammenhæng imellem forekomsten af naturligt forekommende
dopamin og den sociale plads i hierarkiet, som de forskellige aber
havde. De aber, som havde høj status i flokken, havde en højere naturlig mængde dopamin end de aber, som havde en lavere social
rang. Aberne, som ikke modtog de andre abers gunst i forhold til
respekt, fysisk pleje, parringer eller adgang til mad udviste altså lavere, naturlige dopamin-forekomster end de ledende aber. I praksis
betyder det, at de aber, der befandt sig lavt i hierarkiet, var dem, som
var mest tilbøjelige til at ”selvmedicinere” til højere dopamin-ni164
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veauer via indtag af kokain. Omvendt havde de aber, som fra naturens hånd havde et højt niveau af dopamin, ikke samme tilskyndelse
til at ”dope sig” for at opnå en tilstand, de havde i forvejen. I forhold
til at forstå, hvorfor nogle aber ikke udvikler afhængighed, giver
dette efterfølgende to fortolkningsmuligheder:
1) Enten, at gruppen af aber som ikke var så tilbøjelige til at
tage kokain på grund af deres status i flokken blev socialt
stimulerede til et højt dopamin niveau og således via opmærksomhed eller ”kærlighed” blev immune over for stofmisbrug. De havde simpelthen ikke brug for stoffet.
2) Eller, at aberne havde et medfødt højere dopamin niveau,
der gjorde, at de indtog de pladser i flokken, de havde, og
at de af samme medfødte årsag ikke var særligt tilbøjelige
til at udvikle misbrug eller afhængighed.
Hvad enten det er medfødt eller tilkæmpet, så vil både aber og mennesker, der ikke besidder samme høje naturlige dopamin niveau alt
andet lige være i højrisikogruppen for at udvikle misbrug eller afhængighed, fordi selve det at være i underskud af dopamin er en så afgørende mangeltilstand for vores følelser af henholdsvis lykke, glæde og
meningsfuldhed, at vi vil forsøge at kompensere for denne ubalance.
Det er mængden af dopamin i et menneskes eller en abes
hjerne, som afgør i hvor høj grad, lysten er til stede for at blive
påvirket udefra af stoffer og eller alkohol.
I takt med at den menneskelige arvemasse er blevet kortlagt, er det
endvidere blevet afdækket, at mennesker med det såkaldte D2A1gen er særligt udsatte for at udvikle misbrug og afhængighed.
Dr. Blum fra The G & C Holisticic Addiction Treatment Center
har foretaget en undersøgelse, der viste, at 90% af en gruppe med
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misbrug havde det særlige D2A1-gen. Et tilsvarende tal for en kontrolgruppe, der ikke havde afhængighedsproblemer, var 21%. Ydermere viste undersøgelsen, at mennesker med dette gen havde 3040% færre af de receptorer, som optager dopamin. Det betyder, at
mennesker med dette ekstra gen har 30-40% mindre sandsynlighed
for at føle henholdsvis den lykke, glæde eller meningsfuldhed, som
dopamin-optaget medfører hos mennesker, der ikke har dette gen.
Dr. Blum udtaler, at det ikke er det eneste gen involveret i udviklingen af afhængighed, men at det er det mest betydningsfulde, og har
man dette særlige gen, vil man have en 74% større sandsynlighed for
at udvikle afhængighed, uanset om det er alkoholisme, stofafhængighed eller anden tvangspræget adfærd, der ikke nødvendigvis behøver at involvere indtagelsen af noget udefrakommende, stemningsændrende stof.
På samme behandlingscenter, har man endvidere forsket i Nutrigenomics, i daglig tale brainfood – mad til hjernen – for at kompensere for denne hjerne-forskellighed hos mennesker med dette gen.
The G & C Holisticic Addiction Treatment Center anbefaler, at man
indtager en række særlige aminosyrer, der er proteiners byggesten.
Nogle af disse aminosyrer er blevet en del af den pakke af trang
dæmpende kosttilskud, jeg selv bruger i arbejdet med mine egne klienter. Senere i denne bog følger et selvstændigt afsnit herom.
I afsnittet om Den afhængige personlighed på s. 74, nævner jeg den
teori, at mennesker med den rette genetiske disposition, potentielt
set kan udvikle afhængighed af en lang række ting, hvoraf kun visse
af dem direkte involverer det at indtage et kemisk stof eksempelvis
ved at drikke, ryge, fixe eller spise det.
Teorien om andre former for afhængighed er fremkommet længe
inden, der var kendskab til dopamin, og er hovedsagelig baseret på
personlige erfaringer fra mennesker, som har oplevet, at de udviklede
en tvangspræget, afhængighedslignende adfærd inden for områder,
166

F O RT RY L L E T

hvor man ikke normalt har talt om, at der kunne udvikle sig afhængighed. Konsekvensen blev, at de mistede kontrollen over deres liv. Nogle
af de udtryk, afhængigheden manifesterede sig i og som ikke involverede, at de indtog stemningsændrende kemi, var:
Hasard spil og andre former for spil (ludomani).
Overdreven sexuel fokusering (sex- and love addiction).
Over- eller underspisning (spiseforstyrrelser).
Arbejdsnarkomani (workaholism).
Shopping (shopaholism).
Forskellige lystbaserede kriminelle handlinger, typisk berigelseskriminalitet.
Forskellige former for internet-afhængighed, herunder af com
puter spil.
Selvskadende adfærd (cutting).
– og flere andre, mulige varianter
I og med at disse udtryk ikke har indebåret indtagelse af rusmidler,
som vi kender dem i form af alkohol og andre kemisk stemningsændrende stoffer, har det været svært for de mennesker, som gjorde sig
disse observationer at trænge igennem med deres observationer af at
opleve afhængighed – ikke mindst i videnskabelige kredse. Med den
senere opdagelse af stoffet dopamin og ikke mindst opdagelsen af,
hvad eksempelvis forsøgsdyr er villige til at gøre for at stimulere den
del af hjernen, der er blevet kaldt belønningscentret, giver det anderledes mening at sidestille også andre former for afhængighedsudtryk
med kemisk afhængighed af alkohol og stoffer.
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Professor, overlæge, Dr. Med. Albert Gjedde8:
”Man kan være afhængig af mange forskellige ting, og nogle
er mere sunde end andre. Ved afhængighed tvinger hjernen
dig til at foretage en bestemt handling. Det er en fysisk og
psykisk tilstand, hvor du stimuleres til for eksempel at ryge
eller spise. I andre tilfælde opstår der en afhængighed af
stoffer som amfetamin eller kokain. Når du foretager den
handling, som du er afhængig af, frigives signalstoffet dopamin til hjerneområdet nucleus acumbens, som er hjernens
belønningssystem. Den belønning, man opnår, vil man gerne
opleve igen og igen, og derfor skubber dopaminen os i retning af et bestemt handlemønster”, siger professor, overlæge, Dr. Med. Albert Gjedde, som forsker i, hvordan hjernen fungerer. Belønningen er en god følelse af glæde og
lykke. Vi kender den især fra det sexuelle område, hvor orgasmen er den rendyrkede form for belønning. Orgasme er et
produkt af dopaminen, og man kan i princippet blive afhængig af sex, som man bliver det af for eksempel cigaretter eller
stoffer”.

Det er altså følelsen af, om en given ting eller handling medfører en
forøgelse af koncentrationen af dopamin, der afgør, om et givent
(stof)indtag eller om en given handling associeres med vellyst. En
øget forekomst af dopamin uanset, hvad der producerer den, medfører, at vi får det psykisk godt.
I en evolutionsmæssig sammenhæng er det endvidere det forhold,
om hvorvidt et givent fødeindtag eller en given handling er blevet
forbundet med dopamin (glæde), der har haft afgjort, om forskellige
8 Fra interview med Albert Gjedde: ”Hjernen afgør din afhængighed”. Se afsnittet ”Referencer”.
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handlinger er blevet gentaget. Det er i samme åndedræt værd at nævne,
at kalorierig føde, som eksempelvis fedtstoffer, og hurtige kulhydrater
såsom sukker, der har været nødvendig for overlevelsen, udløser en
større belønning i form af dopamin end eksempelvis fibrene i en gulerod. Dopamin-belønningscentret spiller altså en væsentlig rolle i forhold til at styre og formgive adfærd i forskellige retninger. Det store
spørgsmål er om, hvorvidt et givent underskud af dopamin i hjernen af
sig selv er så styrende en kraft, at et menneske tvinges ud i afhængig
adfærd af den ene eller den anden slags med kontroltab til følge.
Teorien viser, at underskud af dopamin, er et så stærkt styrende
(ubehageligt) underskuds-fænomen, at mennesker, der oplever
det, er villige til at gøre nærmest hvad som helst for at få det bedre.
På lignende vis forklarer den, hvorfor nogle mennesker – som et udtryk for selvmedicinering – vælger at benytte kemisk stemningsændrende stoffer for at få det bedre, og hvorfor andre risikerer at sidde
fast i andre former for dopamin-manipulerende og følgelig afhængighedsskabende adfærd. Fælles for alle med denne disposition er, at de
vil gå langt ud over, hvad der anses for at være normalt og acceptabelt
for at opnå, hvad de ønsker. Hvis man udelukkende ser på den biokemiske del af mennesket, ligger det ligefor at konkludere, at vi er små
”lystmaskiner”, der render rundt i evig tid på jagt på dopamin-belønning. At det mere eller mindre er denne henholdsvis udløsning eller
ikke-udløsning af dopamin, der definerer vore handlinger og som
afgør, om vi indfanges i det ene eller det andet misbrugsmønster.
Har man tilbøjelighed til afhængig adfærd og heraf kan læse, at man
er i underskud af signalstoffet dopamin, hvad skal man så gøre?
Er der nu bare at vente på, at det ene og eller det andet afhængighedsmønster vil ende med at få skovlen under dig? Kan man lige så
godt resignere, fordi man alligevel ikke kan gøre noget?
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Ikke hvis man skal tro overlæge i psykiatri ved Hvidovre Hospital,
Henrik Rindom og de påstande, der fremføres i DR2-programmet
”Viden Om – Afhængighedens gåde”.
I programmet hævder Rindom, at alle de mennesker, som har haft
held til at bryde med tidligere tiders destruktivt misbrug eller afhængigheder, har haft noget andet, meningsfuldt at sætte i stedet for. Eksempelvis kan nævnes nye, meningsfulde sociale fællesskaber, kærlighedsforhold, hobbyer eller interesser, som nogle af de veje, man
kan gå for succesfuldt at reaktivere produktionen af dopamin.
I tidligere nævnte Kristeligt Dagblad artikel: ”Fri os fra afhængighed” vælger samme Henrik Rindom at uddybe sine synspunkter ved
at inddrage sig selv og sin egen vej til at bryde med en 30 år gammel
afhængighed:

”Misbrugsekspert Henrik Rindom holdt efter mange forgæves
forsøg op med at ryge, da han blev forelsket i den kvinde, som
han nu er gift med. Hun var ikke-ryger, og i kærlighedens rus
prøvede han at stoppe. Det lykkedes.”
Henrik Rindom
”En vej ud af afhængighed kan være at erstatte det med noget,
man engang har været glad for. At ride, cykle, gå en tur i skoven.
Psykisk ro og velvære kan opleves på andre måder end med
rusmidler som for eksempel ved fysisk træning. Det kan give en
glæde, der kan overspille trangen til glæden over en rus.”
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MISBRUG / AFHÆNGIGHED
OG ARVELIGHED
Måske er du stødt på påstanden om, at afhængighed er en medfødt,
arvelig disposition.
I forlængelse af de tankegange, der fremføres i afsnittet om dopamin,
vil det være nærliggende at konkludere, at for så vidt lægevidenskaben
er enige om at tilskrive dopamin en afgørende betydning i udviklingen
af afhængighed, så må den arvelige faktor, skyldes underproduktion af
dopamin. Så nemt går regnestykket desværre ikke op. De sammenhænge, der måtte være, er ikke endegyldigt afdækkede, og selvom Dr.
Blum mener at vide hvilket gen, som forårsager størstedelen af den ubalance, der kommer til udtryk som afhængighedspræget adfærd, er denne
viden ikke slået igennem på en sådan måde, at det har resulteret i en
form for medicinsk behandling, der kan gøres bredt tilgængelig.
Indtagelsen af diverse kosttilskud som eksempelvis dem, der benyttes i Nutrigenomics har heller ikke de store medicinselskabers interesse, i det de hverken kan gøres til patenter eller er kemisk fremstillede og derfor heller ikke kan markedsføres med stor profitmargen.
Argumentet, der taler for at afhængighed er en arvelig disposition,
får størst støtte i de såkaldte tvillinge-studier med enæggede tvillinger
af misbrugende forældre, der er blevet anbragt i forskellige hjem, hvor
der både har været og ikke har været indtaget alkohol. Hvis de børn,
som voksede op i hjem, hvor der ikke blev indtaget alkohol, udviklede
en større frekvens af afhængighed end landsgennemsnittet, er dette
blevet udlagt som et tegn på, at det er den arvelige disposition, der er
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trådt igennem, fordi det rimeligvis ikke har kunnet tilskrives miljøets
påvirkning. Også i sager, hvor adoptivbørn af misbrugende forældre
er blevet fjernet fra deres biologiske familie og placeret i ikke-misbrugende hjem, har man kunnet konstatere, at sandsynligheden for, at alkoholafhængighed udviklede sig, var hele tre gange større end for befolkningen som helhed, hvad også er blevet udlagt til støtte for
arvelighedsteorien.
For dig, som ikke kan få øje på arvelighedsfaktoren i dine familiemedlemmers misbrugsmønster, kan det følgende måske tjene til
interessant oplysning. Hvor langt tilbage har du efterforsket dine
aner for tilfælde af kemisk afhængighed? Én generation, to generationer? Længere? At man kan overskue de nærmeste generationer,
er nemlig ikke ensbetydende med, at man har overskuet problemstillingen.
At mennesker har haft problemer med alkohol kan spores tusindvis
af år tilbage. Allerede i Det Gamle Testamente har afhængighed af
alkohol været kendt og er beskrevet på følgende vis:

Ordsprogenes Bog, kapitel 23:29-35
v.29 Hvem har Ak, og hvem har Ve, hvem har Kiv, og hvem
har Klage? Hvem har Sår uden Grund, hvem har sløve Øjne?
v.30 De, som sidder sent over Vinen, som kommer for at smage
den stærke Drik.
v.31 Se ikke til Vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i
Bægeret; den glider så glat,
v.32 men bider til sidst som en Slange og spyr sin Gift som en
Øgle;
v.33 dine Øjne skuer de sælsomste Ting, og bagvendt taler dit
Hjerte;
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v.34 du har det, som lå du midt i Havet, som lå du oppe på en
Mastetop.
v.35 ”De slog mig, jeg følte ej Smerte, gav mig Hug, jeg mærked det ikke; når engang jeg vågner igen, så søger jeg atter til
Vinen!”

Fra det gamle Ægypten, længe før vores tidsregning, viser forskellige hieroglyffer, hvorledes problemer med trangen til at beruse sig
har været velkendte fænomener, og fra den hjemlige andedam har
der bevisligt været problemer, fra vi i vikingetiden gjorde os bemærkede som mjød og pigæble-påvirkede plyndrende vilde, der blandt
andet huserede langs de engelske kyster.
I Romerriget, der ligeledes har haft sine perioder med alkoholiske
udskejelser, har alkoholmisbrug og deraf følgende gadeuorden blandt
de lavere klasser bevisligt medført, at folk blev smidt for løverne og
tildelt perioder som galejslaver.
Ud over den indlysende årsag, at det er behageligt at drikke alkohol,
har der været andre grunde til, at man historisk set har indtaget alkohol. På Herlufsholm Kostskole – min uddannelsesmæssige vugge –
der er landets ældste skole, gemmer man optegnelser fra 1500-tallet,
der viser hvor mange kopper øl, der var i daglig ration til drenge på
forskellige alderstrin. Eksempelvis kunne man få 6, 9 eller 12 kopper
øl på en dag afhængig af ens alder og klassetrin. Dette vil givetvis
vække forundring, indtil man hører, at det var en sundhedsmæssig
foranstaltning. Forklaringen er, at vandkvaliteten dengang var så dårlig, at øl – som givetvis havde en berusende effekt – alligevel i vid
udstrækning blev foretrukket, fordi vandet under ølbrygningsprocessen
havde undergået en form for rensning og således var blevet behandlet
for en masse af de vandbårne smittekilder, man ellers kunne opleve
på den tid.
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Ludvig Holbergs berømte ”Jeppe på bjerget” fra 1722, der refereres
til andetsteds i denne bog, beskriver i Jeppes alkoholmisbrug og
sandsynlige afhængighed et problem, der var kendt viden om i datidens bondesamfund.
Det er også et velkendt fænomen, at mange bønder eller daglejere,
efter en lang dag i marken, visse steder modtog deres betaling i form
af brændevin i stedet for kontanter. Så var det op til dem, om de ville
sælge brændevinen videre for at købe mad til sig selv og resten af familien, eller om de hellere ville drikke den selv med alle de indlysende
negative konsekvenser til følge for både dem selv og deres familier.
Det er til en vis grad den samme form for bondesamfunds-brændevins kultur, der stadig hersker i store dele af Rusland i dag, hvor vodkaen flyder frit og ødelægger ikke bare familier, men også muligheden for at løfte (lands)byer og hele regioner i økonomisk forstand. Af
og til er jeg stødt på tal, der indikerer, at op imod 100 millioner russere har problemer med alkohol, hvilket medfører, at den mandlige
gennemsnitslevealder er blot 57 år. Med massivt misbrug eller afhængighed følger nemlig stor fattigdom og en kortere levetid, fordi
skønne kræfter fastholdes i en ond, nedadgående spiral.
En lignende erkendelse lå til grund for den amerikanske forbudstid
(1919-1933), da kongressen besluttede at forbyde al udskænkning af
alkohol, fordi problemerne med misbrug var blevet så store, at det
var begyndt at påvirke bruttonationalproduktet i negativ retning, og
blandt andet førte store menneskelige omkostninger såsom børnevanrøgt og fejlernæring med sig.
Alle disse eksempler nævnes for, at man bedre kan forstå, hvor mange
led, der rettelig bør gås tilbage, førend man kan danne sig et overblik
over, hvorvidt der måske alligevel har siddet en afhængig forfader
eller -moder i stamtræet, selvom man ikke kan genkende det i de nærmeste generationer. Hvis spørgsmålet skal give mening i forhold til
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opsummeringen af, at den bagvedliggende idé om, at alle former for
afhængighed skyldes et lavere antal naturligt forekommende dopamin-receptorer, så prøv at tænke lidt længere tilbage i genkendelsen af
mulige afhængigheds-symptomer.
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BRYD FORTRYLLELSEN
Har du en viden om, at nogle i din familie har udviklet afhængighed
af alkohol? Hvor mange generationer tæller du? Har du et overblik
over hele din families stamtræ? Hvordan forholder det sig med
andre udtryk for afhængighed?
Ændrer det noget for dig at se dit eventuelle problem, som ét der
skyldes ubalance i din måde at føle lykke på via belønningssystemet?
Hvordan har du det med at tænke, at problemet muligvis er, at du har
en ”dysreguleret hjerne”? Er det ikke forholdsvis mere spiseligt at
acceptere, end at du – som man i højere grad tænkte tidligere – ”må
være et dårligt menneske”?
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AMERICAN SOCIETY OF ADDICTION
MEDICINE (ASAM)
I USA, hvor alle disse problemers udbredelse og løsning er både
mere omfattende og udviklede end herhjemme, har der siden 1954
eksisteret en forening; ”The American Society of Addiction Medicine (ASAM)”. Det er en magtfuld organisation, som på lobbyplan
har en ikke ubetydelig magt i det amerikanske samfund. Deres fokus
har hele tiden været at uddanne og oplyse om afhængighedsproblemstillinger, og de har været ret konservative i deres tænkning om
problemet. Blandt andet har de traditionelt afvist, at man kunne tale
om, at der var afhængighed på færde i fænomener som overdreven
brug af sex, arbejde eller ved gambling.
ASAM har igennem størstedelen af deres levetid argumenteret
for, at der kun kan være tale om regulær afhængighed, når der i forbindelse med forskellige former for acting out, først var blevet indtaget et kemisk stemningsændrende stof eksempelvis alkohol eller
diverse former for narkotika.
Da organisationen har en vis indflydelse, skabte det opmærksomhed, da de i 2011 offentliggjorde, at spørgsmålet om afhængighed
fremover burde anskues anderledes. De publicerede herefter deres
såkaldte ”korte definition på afhængighed” og en tilsvarende længere, der var mere omfattende, og som tydeligvis henvendte sig til
mennesker med en dybere, faglig interesse i spørgsmålet. Den korte
definition på afhængighed synes jeg er så tilpas rammende i sin beskrivelse, at jeg har valgt at medtage den i denne bog. Det epokegøende, som du vil kunne læse er, at ASAM i 2011 nåede frem til, at
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der var afhængighed involveret i en hel række adfærdsmæssige problemstillinger – også uden at der havde været et forudgående indtag
af kemisk stemningsændrende midler.

Den 30. oktober, 2011
The American Society of Addiction Medicine har udstedt en ny
afhængighedsdefinition, som fremhæver, at det er en kronisk
hjernelidelse og ikke blot et adfærdsproblem, der involverer
alkohol og stoffer, gambling eller sex. En arbejdsgruppe bestående af 80 eksperter har efter 4 års arbejde produceret
ASAM’s første officielle erklæring om, at udad agerende ad
færd er en manifestation af en underliggende sygdomstilstand.

KORT DEFINITION PÅ AFHÆNGIGHED
Afhængighed er en primær, kronisk sygdom, der involverer
hjernens belønnings og motivations system, hukommelsen
og relaterede kredsløb.
Dysfunktion i disse kredsløb fører til karakteristiske biologi
ske, psykologiske, sociale og spirituelle manifestationer.
Dette ser man blandt andet hos mennesker, som tvangsmæs
sigt forfølger belønninger og eller følelser af lindring ved at
indtage et givent stemningsændrende stof eller udfører en
særlig handling.
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(fortsat)
Afhængighed er karakteriseret ved en manglende evne til at
være afholdende over en længere periode, en manglende
evne til at kontrollere sin egen adfærd, oplevelser af trangfæ
nomenet, en nedsat evne til at genkende adfærdsmæssige
problemer, problematiske relationer og en dysfunktionel føl
elsesmæssig reaktion på situationer.
Ligesom andre kroniske sygdomsforløb, involverer afhængighed skiftevis perioder af aftagende symptomer (bedring) og
tilbagefald. Uden behandling eller med aktiv deltagelse i helbredelsesaktiviteter er afhængighed progressiv og kan resultere i andre alvorlige sygdomsudbrud og for tidlig død.
(Egen oversættelse)
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MEDICINSK BEHANDLING AF
AFHÆNGIGHED / MISBRUG
Som det vil være omtalt flere steder i denne bog, kan det være hovedløs gerning ikke at alliere sig med medicinsk hjælp, når egentlig
afhængighed er etableret, og nedtrapning er nødvendig. I værste fald
kan mangel på professionel hjælp i disse situationer få livstruende
konsekvenser.
Medicinsk hjælp vil typisk foregå på den måde, at en læge vil
forsøge at ramme et medicinsk stabiliseringspunkt med relevant erstatningsmedicin, hvor den afhængige er uden abstinenser, men alligevel ikke synligt påvirket. Herfra vil der, hver dag, blive fjernet en
lille smule af det afhængighedsskabende stof, afhængig af hvilken
medicinsk klasse af stof, der er tale om (alkohol, opiater, benzodiazepiner), indtil personen er stabilt medicinfri.
Der findes også andre former for medicinsk understøttelse af forsættet
om at blive et misbrug kvit. Og der vil sandsynligvis komme flere og
flere nye præparater til, i takt med at medicinalfirmaerne forstår at gøre
brug af den viden om, at det humane genom – den menneskelige arvemasse (DNA) – der blev endeligt kortlagt omkring årtusindeskiftet.
Mange af disse nye medicintyper vil forventeligt have som målsætning at ramme specifikt ind i de receptorer, som de afhængighedsskabende stoffer knytter sig til. Ved at blokere for de receptorer
som eksempelvis alkohol sætter sig på, vil der ikke være en særlig
belønning at hente ved at drikke mere end nogle få genstande, og til
sidst vil ideen med at drikke umådeholdent forhåbentlig bortfalde.
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Inden vi går i gang med en gennemgang af nogle af disse forskellige stoffer, er det værd at sætte en streg under det forhold, at disse
forskellige former for medicinsk behandling ikke bør stå alene.
Indlægssedlerne i medicinpakkerne til eksempelvis antabus gør
altid opmærksom på dette. Medicinske behandlinger er ment som et
supplement til anden form for (kognitiv) behandling, hvis målsætningen er at opnå en varig forbedret livsstil. Hvis dette ikke forekommer
selvindlysende, så kom i hu, at den bagvedliggende fællesnævner for
alle de forskellige afhængigheder er et lavere antal naturligt forekommende dopamin-receptorer.
Hvis du med medicinsk hjælp får blokeret evnen til at optage større
mængder alkohol – og hermed udløsningen af den velkendte lyksalighedsfølelse – så fjernes eller formindskes strengt taget kun de uheldige
bivirkninger ved alkoholindtaget; du får ikke på denne måde kompenseret for det lavere dopamin niveau og heller ikke omlagt din livsstil til
en mere hensigtsmæssig måde at opleve lykke, glæde og belønning på,
som er al god misbrugsbehandlings implicitte målsætning.
Relevant medicinsk behandling til forskellige former for misbrug:
Disulﬁram (antabus)
Det virksomme stof i antabus er disulﬁram. Stoﬀet hæmmer enzymet
aldehyd-dehydrogenase (ALDH), og bevirker ophobning af stoﬀet
acetaldehyd i kroppen. Det giver anledning til forgiftningssymptomer
som ansigtsrødme, hjertebanken, hovedpine, opkast og besvimelse.
(Ved indtagelse af alkohol, red.)
Eﬀekten af antabusbehandlingen er baseret på patientens frygt for
forgiftningssymptomer og behandlingen er derfor ikke i sig selv
”helbredende”. En succesfuld behandling med antabus kræver derfor
stort engagement fra patienten samt medvirken og støtte fra
behandleren.
Bivirkningerne er hyppigst
Træthed eller søvnighed, Mavegener eller Dårlig ånde

181

CARL CHRISTIAN RANDOW

KOMMENTAR
Erfaringer med antabus viser, at det bliver en meget ubehagelig oplevelse at drikke alkohol, hvad ud fra en skræmme-tankegang (aversionsterapi) vil kunne producere visse resultater. Denne metode kan således i
perioder garantere ædruelighed eller afholdenhed hos mennesker med
et problematisk forhold til alkohol, der herved får sat en tvungen prop i.
Det er dog, når dette middel tænkes anvendt på mennesker, som har
krydset grænsen til egentlig kemisk afhængighed, at midlets anvendelighed som selvstændig behandlingsmetode fortjent bør stilles spørgsmålstegn ved.
Problemet er, at det afhængige menneske i perioder af sit liv kommer til at lide under en form for ”illusion om kontrol”, fordi de tænker,
at ”nu har de styr på det”. Mere ofte vil det dog bare vil være et overfladisk indgreb, der i bedste fald udskyder problemets løsning til senere. Antabus har ingen effekt på den såkaldte mentale besættelse eller
psykiske afhængighed, der som en ”ånd i flasken” kommer til at fortsætte med at leve sit eget uforstyrrede liv, nu blot midlertidigt indkapslet. Måske er proppen sat i, men denne ”ånd i flasken” vil stadig have
magten til at virke voldsomt forstyrrende på tankeprocesserne, når den
bliver sat fri igen (læs: Når antabussen er ude af kroppen).
Den samme mekanisme, har jeg observeret flere gange hos mennesker,
der enten arbejder på boreplatforme, i militæret, sidder i fængsel eller i
andre sammenhænge, hvor man udsættes for kontrol af omgivelserne,
uden at der dog er et selvstændigt ønske om ædruelighed i personen selv. Udefra kommende kontrol kan godt for en tid virke opdæmmende eller hæmmende på problemet, men lige så snart friheden igen
fornemmes inden for rækkevidde, vil den ubehandlede, underliggende
afhængighed manifestere sig som et ukontrollabelt stort ønske om at
beruse sig med uforudsigelige, negative konsekvenser til følge.
Behandling af alkoholisme – eller for den sags skyld storforbrug og
misbrug – skal derfor altid tiltales også på et bevidsthedsmæssigt (kog182
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nitivt) plan. Det vil sige, at der ved siden af antabussen skal forskellige
behandlingsmæssige, bevidsthedsskabende og muligvis terapeutiske
tiltag til. Det samme forhold gør sig naturligvis gældende også for de
andre medicinske initiativer.

Selincro (nalmefen)
Nalmefen er et nyt middel til behandling af alkoholafhængighed og doseres efter behov. Indikationen er reduktion i alkoholforbruget hos voksne alkoholafhængige patienter, som har
et stort alkoholindtag uden fysiske abstinenssymptomer, og
som ikke kræver øjeblikkelig afrusning. Nalmefen bør ordineres sammen med løbende psykosocial støtte, der fokuserer på
at fremme overholdelsen af behandlingen og på at reducere
alkoholforbruget. Placebo eller nalmefen i tillæg til en psykosocial intervention har begge vist en reduktion i dage med
stort alkoholforbrug og dagligt totalt alkoholforbrug. Det er
IRF’s (Institut for rationel farmakoterapi, red.) samlede vurdering, at nalmefen kan være en valgmulighed hos nogle patienter, hvor non-farmakologiske tiltag har vist utilstrækkelig effekt. Det bemærkes dog, at effekten af nalmefen er beskeden
og kun klinisk relevant hos patienter med et stort eller meget
stort alkoholbehov. Selincro blev markedsført den 30.september 2013. Selincro har ikke generelt tilskud, men der kan søges
om enkelttilskud.
Campral (Acamprosat)
Stoffet acamprosat (Campral) modvirker alkoholtrang ved at
stimulere de neurotransmitter-systemer, som påvirkes under et
langvarigt forbrug af alkohol. Behandlingen, der gives som en
tablet 3 gange dagligt, påbegyndes 1-4 uger efter sidste alkohol-indtag og bør følges i 6-12 måneder.
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Det tyder på, at stoffet acamprosat er særligt effektivt hos mennesker med stærk trang til alkohol (craving) og angst. Der forekommer kun få bivirkninger i form af mavegener. Der gives
ikke automatisk tilskud til behandling med acamprosat, men i
særlige tilfælde, kan der søges om tilskud via lægen.
Naltrexon (blandt andet midlet Adepend, red.)
Naltrexon er en opioidantagonist og reducerer alkoholens belønningseffekt. De meta-analyser, der er foretaget, har vist signifikant bedre effekt af naltrexon i forhold til placebo på antal
afholdende, antal drikkedage, antal genstande per drikkedag
og andelen, der fastholdes i behandling. Effekten af naltrexon
er ligeværdig med effekten af acamprosat. Naltrexon doseres én
gang om dagen. 10-15% får bivirkninger, hvor kvalme, hovedpine og svimmelhed hører til de hyppigste. Der er ikke generelt
tilskud, men der skal søges individuelt tilskud. Der skal udvises
forsigtighed ved nedsat leverfunktion. De fleste RCT har anvendt 3-4 måneders behandling, men der mangler langtidsstudier. Naltrexon synes mest effektivt hos patienter med familiær
disposition til alkoholafhængighed og tidlig debut af alkoholproblematikken.
SSRI (En særlig type antidepressiver, red.)
SSRI præparater har vundet en vis udbredelse i behandlingen
af alkoholafhængighed. Metaanalyser og systematiske reviews
har vist, at der ikke er effekt af SSRI på alkoholafhængighed
per se. Derimod er der effekt på patienter med depression og
eller angstlidelser – lidelser der er betydeligt overrepræsen
terede hos patienter med alkoholafhængighed. SSRI skal derfor anvendes på samme indikationer som hos patienter uden
afhængighed.
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Kombination af flere typer medicin
I visse tilfælde, er det nødvendigt at kombinere flere typer medicin for at få den mest optimale afvænning. Det er dog langt
fra alle stoffer, der problemfrit kan bruges samtidigt, eller som
giver en bedre effekt i kombination. Dette er derfor en opgave
for den behandlende læge at vurdere.

Hvilke medicinske løsningsforslag skal man så vælge? Hvis nogen
overhovedet? Så længe alle disse præparater er receptpligtige, giver
det sig selv, at en behandling med enten ét eller flere af disse præparater skal ske i samråd med egen læge. Lad lægen rådgive dig, ud fra
et forhåbentligt godt kendskab til dit liv og din situation.
Personligt ser jeg frem til, at lægevidenskaben kommer på banen med
flere og bedre behandlingsmuligheder overfor kemisk afhængighed,
men jeg vil advare imod, at man så tror, at man kan slippe for at lave
et større arbejde med sig selv. Jeg citerer ofte Chris MacDonald for det
følgende udsagn:
”Der findes ingen gode slankekure … der findes kun regulære
livsstilsskift”.
På samme måde forholder det sig i forhold til at løse problemet misbrug og afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler.
Der skal også et regulært livsskifte til. Midlertidige, kosmetiske småændringer vil ikke løse problemet på lang sigt. Dertil kommer, at ingen
af disse typer medicin er uden bivirkninger. Men som i de fleste tilfælde med bivirkninger af medicin vil profilen være individuel. Det er
også nævneværdigt, at Sundhedsstyrelsen i sin anbefaling til kommunerne (marts 2015) netop taler imod, at man lægger for stor vægt på
disse, hidtil kendte medicintyper, fordi det har vist sig, at de ikke giver
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den positive, langsigtede effekt, man kunne have ønsket sig.
For at denne kan finde sted, føler jeg mig kaldet til at lægge mit
lod i Chris McDonald’s vægtskål og argumentere for, at det er det
dybe, livsstilsændrende arbejde, som fører de blivende og langsigtede gode resultater med sig.
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SYGDOMSTANKEGANGEN
OPSUMMERET
Hvis man går ned i et af Anonyme Alkoholikeres mødelokaler, møder
man et levende universitet af indsigt i misbrug og afhængighed.
Når der i denne bog således tales om sygdomslignende forhold og
allergi-lignende reaktioner, som udløser kontroltab med meget alvorlige konsekvenser til følge, så er dette overbevisninger, der hos
den gennemsnitlige AA’er slet ikke bliver sat spørgsmålstegn ved.
Det er erfaringsbaseret viden:
At indtager man – som kemisk afhængig person – bare én stemningsændrende genstand, medfører det et kontroltab af uforudsigeligt omfang og varighed. (Også selvom steppebranden, der
hermed antændes, af og til er et stykke tid om at sprede sig).
Denne viden, erfaret dyrekøbt af mennesker – ofte nok til, at der har
formgivet sig forudsigelige udviklingsforløb – er ikke videnskab,
som den bedrives på universiteterne. Denne viden blev først sammen
stykket af en gruppe meget kvalificerede mennesker i 1935, ud fra
deres egne erfaringer, og er siden blevet bekræftet af millioner af
mennesker verden over.
I AA’s hovedkvarter i New York føler man sig så sikre på, at ingen
alkoholiker (kemisk afhængig person) kan lære at drikke kontrolleret, at man har hængt en tom ramme op på væggen, reserveret til dén
alkoholiker, som kan lære at drikke alkohol uden at opleve et efter187
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følgende kontroltab. Denne ramme er efter mange år, stadig tom,
hvad både humoristisk og alvorligt er blevet udlagt som, at mange
har forsøgt, men endnu har ingen haft held til det. Den humoristiske
vinkling på historien er selvfølgelig, at skulle man have haft held til
at praktisere et mådeholdent alkohol-indtag, så var man ikke til at
begynde med alkoholiker (= kemisk afhængig)!
Illustration på modsatte side forsøger i humor eller alvor at skildre den
selvkørende proces, der sker for kemisk afhængige mennesker, når
deres afhængighed aktiveres biokemisk af udefrakommende stemnings
ændrende kemi.
Mennesker med personlig erfaring udi denne kontroltabsproces er
ofte hørt sige i retning af:
”Jeg skulle bare have en enkelt genstand eller to … men så ændrede
jeg fuldkommen personlighed … og ham den anden … ja, han skulle
have en hel del flere”.
På modsatte side er et billede af “Ham den anden”.
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Min personlige position i forhold til sygdomstankegangen er, at det
egentlig er mindre relevant, om man kalder kemisk afhængighed for
en sygdom, en lidelse, en allergi eller et syndrom, sådan som mange
forskellige behandlergrupper praktiserer det.
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Hvad jeg kan byde ind med både af egne erfaringer, observationer fra
mine mange år ”ved fronten” og personlige refleksioner over dette
emne er, at det helt væsentlige må være at respektere og forstå, at for
den kemisk afhængige vil alkoholindtagelse altid resultere i et kontroltab.
Det kan gå hurtigt. Og det kan tage lidt længere tid. Der skal på forskellige tidspunkter større eller kun ganske små mængder alkohol til
for at trigge denne reaktion. Men for den kemisk afhængige resulterer indtagelse af alkohol eller stoffer altid i meget uhensigtsmæssige
reaktioner, hvorfor afholdenhed altid må være målsætningen i et givent behandlingsforløb for denne gruppe mennesker.
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JELLINEK-KURVEN
Denne bog er som nævnt i indledningen først og fremmest tænkt som
et bevidsthedsskabende bidrag hos mennesker, der er kommet i tvivl
om, hvorvidt deres forhold til stemningsændrende midler er kommet
ud af kontrol. Bogen vil også kunne læses af pårørende til misbrugere
eller afhængige, ligesom den vil kunne benyttes i visse undervisnings
sammenhænge af mennesker i de hjælpende professioner, der ønsker
sig en klarere forståelse af afhængighedens dynamik.
For alle tre grupper vil arbejdet, som den amerikanske biostatistiker (sociolog), fysiolog og alkoholisme-forsker Dr. E.M. Jellinek ud
førte i 1950’erne være en kilde til indsigtsfuld viden. For misbrugskandidaten dog ikke mindst, fordi den så overbevisende tydeliggør
de milepæle, som alle kemisk afhængige passerer på deres vej imod
selvdestruktion, for at de derved kan blive bestyrkede i deres forsæt
om at gribe ind, inden ondt bliver til værre.
Dr. E. M. Jellinek udførte 158 dybdegående interviews med afvænnede
alkoholikere. Han havde sat sig for, at han ville lave en undersøgelse
af udviklingsvejene for alkoholisme, men fandt, at det var svært at få
både de værste alkoholikere i tale og siden udlede noget meningsfyldt fra deres møder, indtil han kom til at tænke på det anonyme
selvhjælps-fællesskab Anonyme Alkoholikere (AA), som på den tid
vandt større og større fremgang i USA.
Alle interviews, der ligger til grund for hans undersøgelse, er således foretaget med virkelige ”skid row alcoholics”; mennesker, der
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havde været helt nede i rendestenen, men som havde fundet en ædruelig livsstil ved at efterleve principperne og metoderne foreslået i
Anonyme Alkoholikere.
Jellineks arbejde er siden blevet kritiseret for, at det er forældet, også
blandt danske såkaldte eksperter, og at det ikke omfatter et større
antal mennesker. Til det vil jeg sige, at ingen af de skudsmål, jeg har
hørt, har været fra mennesker, som selv var afvænnede misbrugere.
Således anvendes Jellineks kurve stadig til illustration af misbrugets
udviklingsvej på de fleste private behandlingsinstitutioner, som typisk ansætter tidligere misbrugere i deres behandlingsarbejde. Og
jeg må for min egen del tilføje, at jeg stadig har til gode at erfare, at
denne udviklingsvej ikke skulle være retvisende for både mig selv,
som kemisk afhængig, og det stadigt større antal mennesker, jeg har
været i kontakt med i min egenskab af behandler.
Uanset hvad man i øvrigt måtte mene om hans metode, er Jellineks
pionerarbejde siden kommet til at danne skole for denne særlige tankegang:
Alkoholisme og – mere bredt – afhængighed er en fremadskrid
ende (progressiv) lidelse.
At den er fremadskridende betyder i denne sammenhæng, at lidelsen
udvikler sig i én given retning – fremad eller nedad, på kurven, om
man vil. Det betyder også, at der vil være forskellige symptomer, som
man begynder at udvikle på forskellige stadier eller faser af ens misbrugsforløb. Læsningen giver således også et meget taknemmeligt
fingerpeg om, hvor fremskredent ens eget forløb på et givent tidspunkt
måtte være. En anden meget vigtig pointe ifølge Jellinek er endvidere, at ”sygdomsforløbet” er irreversibelt. Det betyder, at forandringerne er blivende og symptomerne kan derfor ikke rulles tilbage eller
nulstilles.
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Hører man til den gruppe, der genetisk er disponeret for afhængighed,
og har man først udviklet et givent niveau af fysiske symptomer, så vil
fortsat misbrug – også efter lange perioder af afholdenhed – fortsætte
fra præcis det samme udgangspunkt, når- og hvis man genoptager sit
indtag af stemningsændrende kemi. Det bliver – hvis man har denne
disposition – med andre ord aldrig bedre, så længe man fortsætter med
at indtage alkohol eller stoffer. Det bliver kun værre. Problemet kan
dog indkapsles, hvis man afstår fra yderligere brug.
Spørgsmålet om, hvorvidt en given fremtid fortsat bør rumme indtagelse af alkohol, afhænger således af, hvor fremskredent en persons
(mis)brug har udviklet sig på et givent tidspunkt. Som en følge af
ikke mindst Dr. E.M. Jellineks arbejde i 1950’erne, blev alkoholisme
af The American Medical Association i 1966 anerkendt som en primær sygdom. I USA har det medført, at forsikringsselskaberne er
forpligtede til at betale for behandling, hvis man ejer en sygeforsikring og udvikler afhængighed.
Denne amerikanske blåstempling af alkoholisme som en primær,
behandlingskrævende sygdom har siden medført, at både WHO (Verdens sundhedsorganisationen) og vores eget sundhedsvæsen har fulgt
trop med tilsvarende vurderinger af fænomenet. Det er dog ikke det
samme, som at der lige så hurtigt opstod en politisk vilje til at finansiere behandling.
De symptomer, som du vil få beskrevet, er altså en række træk, som
alle de adspurgte i Jellineks undersøgelse havde til fælles. På det
grundlag kan man konstatere, at der eksisterer en høj grad af forudsigelighed over for lidelsens udvikling, som giver bestyrket grund til at
tænke, at dette er universelle karakteristika ved udviklingen af afhængighed. At der er ensartet, forudsigelig symptomudvikling hos en
større gruppe af mennesker er samtidig en helt afgørende forudsætning for, at et hvilket som helst sæt af symptomer kan klassificeres
som sygdom.
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Jellinek taler om misbrugets eller afhængighedens tre stadier og forudsætter på denne måde, at førend der overhovedet kan tales om
misbrug, så eksisterer der en måde at drikke på, som slet og ret kan
karakteriseres brug, jævnfør også inddelingerne i denne bog.
Herudover skal denne bogs gradsinddelinger og Jellineks forskellige
stadier ikke direkte overføres på hinanden.

Jellineks univers
Brug
Misbrug eller afhængighed i 1. stadium
Misbrug eller afhængighed i 2. stadium
Misbrug eller afhængighed i 3. stadium

BRUG
Brug er som nævnt tidligere den moderate indtagelse af alkohol, på
de rette tidspunkter, i passende mængder og uden, at det skaber negative konsekvenser af nogen som helst art. For mennesker, der
drikker alkohol på denne måde, er alkohol et nydelsesmiddel, som
de har fuldkommen kontrol over. Mennesker med et sådant forbrug
har aldrig spurgt sig selv, om de drak for meget – for de har aldrig
haft behov herfor. Deres alkoholforbrug forstyrrer ikke andre aktiviteter, målsætninger og gøremål i tilværelsen, og andre har aldrig
tænkt om dem, at de er ude i noget forkert. De indtager heller ikke
alkohol i mængder, hvor der udvikles tolerance. Det er i forhold til et
sådant drikkemønster, at Jellineks misbrugskurve skal holdes op. Hvis
altså et således beskrevet alkoholforbrug dækker over normalen, vil
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alt andet pr. definition være gradbøjninger af forskellige overdrev – af
forskellige former for misbrug. Udviklingen fra det ene stadium til det
næste sker gradvist – også ofte uden, at den berørte selv lægger mærke
til det. For nogle går det hurtigt, for andre udvikler symptomerne sig
langsommere.
Jellineks kurve er utvetydigt en vejviser til den værste form for afhængighedspræget selvdestruktion. Alle skræmmebillederne; ”bumserne” og ”manden på bænken” har tidligere i deres liv været igennem
alle disse faser og stadier, blot for siden at ende helt nede i bunden af
kurven eller symptomudviklingen.
Nedenstående gennemgang af Jellineks misbrugskurve, viser punkt
for punkt, hvordan kemisk afhængighed udvikler sig, hvis den ikke
standses af misbrugeren selv, eller nogen griber ind i tide. Den positive vinkel er, at den også kan betragtes som en motorvej med mulige afkørsler ved hvert eneste beskrevne symptom for alle, der måtte
genkende sig i misbrugskurven. Udviklingen – progressionen – kan
altså standses. Men det kræver, at man drejer på rattet og kører fra i
tide. Ellers fortsætter turen nedad på kurven med en uhyggelig grad
af indbygget forudsigelighed. En grafisk fremstilling af kurven følger efter, at de enkelte punkter er fremhævet og kommenteret af mig.
Selvom undersøgelsen i sit udgangspunkt er møntet på mennesker
med et alkoholmisbrug, vil de fleste af tegnene kunne genkendes
også ved forskellige former for stofmisbrug.

1. STADIUMS SYMPTOMER
BRUGER STOFFER ELLER DRIKKER ALKOHOL I DET
SKJULTE
Sammenlignet med når man drikker for at optimere socialt samvær,
slappe af eller muligvis give slip på spændinger, som svarer til brug,
så vil en adfærd, hvor en person begynder at skjule indtaget af alkohol
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eller stoffer over for andre, signalere et skred i retning af at alt ikke
længere tåler dagens lys. Omfanget af vores alkoholindtagelse støder
– i hvert fald visse steder – nu på en mur af manglende social accept.
STOFFER ELLER ALKOHOL OPTAGER MEGET AF MIN
TID OG MINE TANKER
Alkoholindtagelse er gået fra at foregå naturligt ved glade lejligheder
eller til fester til at være noget, som man anvender en del mental
energi på at få passet ind i sit program. Man planlægger måske, hvordan weekenden kan bruges på at gå i byen eller få mulighed for at
ryge en joint, når ægtefællen er med børnene på familiebesøg. Eller
man inviterer gode venner på en middag fredag aften og bruger mere
tid på at arrangere drikkevarerne end på at forberede maden. Måske
sidder man ligefrem og dagdrømmer i løbet af en arbejdsdag om udsigten til at få en drink på caféen efter arbejde, eller når bilen er kørt
i garagen. At indtage alkohol bliver en øvelse udi logistik (læs = manipulation) snarere end noget spontant, naturligt og glædesfuldt. Ved
brug var dette ikke noget, der krævede denne form for planlægning.
SØGER EFTER DEN HURTIGE VIRKNING, NÅR ALKOHOL ELLER STOFFER INDTAGES
Indholdet i glassene indtages hurtigere, nu. Der bliver ganske enkelt
taget større slurke, og der bliver også fyldt hurtigere op igen end ved
brug, især når de første mængder alkohol skal indtages efter en pause
fra drikkeriet, eksempelvis de første drinks hjemme efter endt arbejdsdag. Ved hashindtagelse eksperimenteres nu med forskellige
former for rygeværktøjer for at fremme virkningen, eksempelvis ved
at hashen ryges i en chillum eller en bong. De yngre generationer
opfinder lege ved fester, måske endda lege der tjener til at drikke
mere og hurtigere, såsom at ”slamme tequila”, drikke body shots,
”skyde dåseøl”, ”spille krone” med mange flere. Fokus er ved at
dreje sig bort fra at være et spørgsmål om at opnå nydelse til at blive
et spørgsmål om at maksimere effekten af en given genstand. Ved
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brug havde en sådan måde givetvis virket som en meget aggressiv
måde at indtage alkohol på.
UNDGÅR AT TALE OM BRUGEN AF STOFFER OG
ELLER ALKOHOL
Selve emnet alkohol eller stoffer er nu blevet betændt i en grad, så
det helst undgås, at andre får mulighed for at diskutere eller kommentere på hyppighed og indtagne mængder. Emnet kan allerede
være bragt op ved forskellige lejligheder med en pinlig bismag. Det
ties derfor helst ihjel og fortrænges som emne af angst for, at det skal
blive taget op og blive problematiseret, i forhold til én selv.
OPLEVER HUKOMMELSESTAB ELLER BLACKOUTS
Et blackout er et hukommelsestab af kortere eller længere varighed.
Årsagen er, at der er sket en alkoholforgiftning i hjernen som følge
af, at der er indtaget for meget, for hurtigt. Et blackout kan vare så
kort som 5 minutter, men det kan også senere i forløbet vare i flere
timer eller sågar dage.
”Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan jeg kom hjem … Hvad skete der
lige mellem kl. 02.00 og 03.00? Jeg kan slet ikke huske noget, efter
at snapsen kom på bordet. ”
Det paradoksale ved blackout er, at det er nogenlunde samtidig med,
at det indtræder, at rusen når sit højdepunkt. Det kan være en meget
attråværdig tilstand hos mennesker, der overforbruger. Dagen efter
vil hukommelsen dog være hullet som en schweizerost. Og at der er
tale om et symptom på en forgiftningstilstand bør i sig selv indikere
alvoren i tilstanden.
OPLEVER TOLERANCEØGNING I FORHOLD TIL STOFFER OG ELLER ALKOHOL
Som teenager cyklede jeg måske til fest med 6 øl i posen og havde
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en kongelig aften. Senere skulle der det dobbelte eller det tredobbelte til. Før røg proppen i, da vinflasken var halvt tømt. Nu er der
ikke nogen grund til at gemme sådan et par dråber i flasken. De bliver sikkert bare gamle. Jeg tømmer den lige. Der er nu sket det, at
der skal mere til for at give den samme virkning. Kroppen har vænnet sig til eksistensen af alkohol, og der skal derfor en større mængde
alkohol til for at give den samme grad af ro, afslapning eller beruselse. Kroppen er blevet mere tolerant over for giftstoffet alkohol.
BRUGER STOFFER ELLER ALKOHOL FØR OG EFTER
SOCIALE SAMMENKOMSTER
Hvor man under brug typisk forbandt indtagelsen af alkohol med
hygge og morskab under sociale sammenkomster, går tankerne nu
mere i retning af: Jeg må lige stive mig af, inden jeg skal møde alle
disse mennesker, eller de serverer aldrig særlig meget til deres sammenkomster, jeg må hellere allerede begynde hjemmefra …
Det kan også være, at man af hensyn til etikette eller repræsentative
pligter holder sig i skindet hele aftenen. Når man er kommet hjem, skal
man så lige have en lille én at falde ned på, som dog sjældent begrænser
sig til en enkelt, eller som kan risikere at være en meget stor, lille én.
BEGYNDER AT BRUGE STOFFER ELLER ALKOHOL
FOR AT SLAPPE AF
Fra at have været et middel til morskab i festlige lag, er alkoholindtagelse nu blevet et middel, der typisk bruges afstressende og til at
opnå afslapning.
”Jeg skal lige have mig en fyraftensbajer” (måske flere?) eller, der
åbnes oftere end tidligere vin til mad eller madlavning efter en arbejdsdag.
”Pyha, jeg synes, det var hårdt på arbejde i dag … skal vi åbne en
flaske vin, selvom det er tirsdag?”
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At indtage alkohol er nu en legitim, voksen måde at slappe af på.
Også i hverdagen. Til dem, der slet ikke kan se noget forkert heri, så
lad mig lige minde om, at såkaldt ”almindelige brugere af alkohol”
med kun et beskedent alkohol-indtag, ville have løst det samme problem ved at tage et par løbesko på, være gået en tur med hunden,
have sat sig og mediteret eller noget tilsvarende, som ikke involverede alkohol. At man er begyndt at omgås alkohol på denne måde,
også i hverdagen, er et klart signal om, at alkohol ikke blot er et
”fest-stof” men er blevet en hverdagsagtig foreteelse. For de fleste
vil dette indikere, at der er sket et skred fra en tidligere mere hensigtsmæssig adfærd.
FØLER MIG UTILPAS TIL SAMMENKOMSTER UDEN
STOFFER ELLER ALKOHOL
Følelsen af – i sociale sammenhænge – at være veltilpas, er nu afhængig af, om der serveres alkoholiske drikke eller ej. En social
sammenkomst, der ikke involverer udskænkning af alkohol bliver
måske i højere grad en pligt, der skal overstås snarere end en lystpræget foreteelse. Hvis moster Karen kun sætter sin hjemmelavede
hyldeblomstsaft frem, vil deltagelsen ved sammenkomsten blive
mere kortvarig end hjemme hos Kurt og Ingelise, hvor der står både
øl og vin fremme til fri afbenyttelse. Generelt foretrækkes bare sammenkomster, hvor der er mulighed for at drikke frem for dem, som
ikke byder på denne mulighed.
BRUGER STOFFER ELLER ALKOHOL FOR AT KUNNE
SLAPPE AF
Der er nu sket en optrapning af brugen af alkohol som et middel til at
slappe af. Behovet for at finde afslapning igennem alkoholindtagelse
melder sig hyppigere, end dengang alkohol bare en sjælden gang imellem sneg sig ind i hverdagen. Der er altså sket en forandring fra, at
alkoholen eller stofferne tidligere var et socialt smøringsmiddel til, at
rusmidlerne mere er et regelmæssigt benyttet afstresningsmiddel i hver
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dagen. Dette punkt, der handler om at bruge alkohol som afslapningsmiddel, dukker op hele tre gange i Jellineks arbejde. Første gang, vi så
det, var i en form, hvor et menneske begyndte at tænke, at alkohol kunne
bruges til afslapning i stedet for bare som fest-middel. På dette tids
punkt på misbrugets udviklingsvej er alkoholindtagelse nærmest blevet synonymt med afslapning og benyttes så godt som hver gang, behovet for afslapning melder sig, også selvom det stadig ikke behøver
at være en daglig foreteelse.
OPLEVER KONTROLTAB
På dette tidspunkt vil man opleve, at det bliver vanskeligt at overholde aftaler, som direkte eller indirekte følge af alkoholforbruget
eller på grund af ændrede prioriteter, der kan føres direkte tilbage
hertil. Aftaler indgået med én selv eller med andre om tid, mængde
og varighed af alkoholindtaget tilsidesættes nu efter indtagelse af én
eller flere genstande. Aftaler om at komme hjem på et givent tidspunkt overholdes måske heller ikke. Den ene fyraftenbajer bliver nu
til 6 og resulterer i en meget senere hjemvenden end ellers aftalt eller
planlagt. Aftaler om, at de 6 flasker vin, der blev købt på tilbud, skal
holde et givent stykke tid, erstattes af en indre stemme, der fremhæver en masse positive årsager til, at dette alligevel ikke behøver at
overholdes, for nu er de jo i huset. At erstatte klare aftaler med en
laissez-faire holdning til både eget forsæt og i aftaler indgået med
andre er et udtryk for kontroltab, som er et meget vigtigt begreb i
forståelsen af udvikling af afhængighed.

2. STADIUMS SYMPTOMER
LYVER OM BRUG AF STOFFER ELLER ALKOHOL
Af mange forskellige årsager foretrækkes nu at være ikke-helt ærlig
i spørgsmål, der vedrører indtag af alkohol og stoffer. Givetvis fordi
indtaget har nået et omfang, som ville kunne medføre sociale, pro200
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fessionelle, juridiske eller økonomiske konsekvenser, hvis det blev
kendt. Måske forties motiver til givne handlinger, eller der opereres
med skjulte dagsordener, som i praksis er at forstå som en løgn, fordi
de forsøges fortiet. I andre situationer lyves måske om indtaget:
”Jeg har ikke fået noget at drikke … eller … Årh, slap af … jeg har
kun fået en enkelt …”
BRUGER OFTERE STOFFER ELLER ALKOHOL FOR AT
SLAPPE AF
Hvor afslapning tidligere – periodevist – blev forsøgt opnået ved at
indtage alkohol eller stoffer, er rusmiddel-indtagelse nu gået hen og
blevet decideret synonymt med afslapning. Regnestykket hedder: Afslapning = rusmidler. Og behovet indtræder oftere og oftere. Måske
er det blevet en fuldkommen hverdagsagtig ting, at der indtages eksempelvis rødvin til maden.
GEMMER OG BESKYTTER MIT STOF ELLER
ALKOHOLFORRÅD
Enten for at undgå social fordømmelse eller eventuelle restriktioner
fra familie, venner, arbejdsgiver eller måske for at undgå politiets
opmærksomhed, gemmes nu alkohol- eller stof-forråd. Det viser
med stor tydelighed, hvor vigtig rusmidlerne er blevet for personens
oplevelse af at føle sig godt tilpas. Jævnlig beruselse er nu blevet
sammenvævet med oplevelsen af såvel identitet som livskvalitet.
Det er blevet angst-betonet ikke at kunne komme til at drikke, når
man føler lyst til eller har behov for det. Og man er derfor tvunget til
at gemme sit stof (herunder alkohol) over for alle, der opererer med
en dagsorden om at begrænse muligheden for at indtage det – uanset
om det er hash, der gemmes under gulvbrædderne, eller fordi man
har to åbne flasker vin ad gangen: En flaske man deler med ægtefællen … og én man tager fra ude i bryggerset, for det ikke skal være
indlysende, at man drikker større mængder end partneren.
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FØLER ET PRESSERENDE BEHOV FOR AT TAGE STOFFER ELLER DRIKKE ALKOHOL
Nu er årsagerne til at indtage alkohol eller stoffer ikke længere socialt definerede eller bestemt af ønsket om afslapning. Nu indtræder
lysten eller behovet uden, at specielle årsager behøver at være tilstede. Lysten forsøges muligvis sløret af en række forskellige mere
eller mindre rationelle påskud til, at man eksempelvis drikker, men
mere retvisende vil det være at tale om, at trang er begyndt at indtræde snarere end, at det er en mere uskyldig lyst, der driver værket.
Dette fænomen – trang – (på engelsk: craving) er ét af WHO’s diagnosepunkter i forhold til udviklingen af afhængighed og er i realiteten abstinens i et tidligt stadie.
TVINGER MIG TIL ENKELTE DAGE UDEN STOFFER
ELLER ALKOHOL
Nøgleordet i udsagnet er tvang eller en meget kontrolleret indsats! Det
betyder, at der skal en bevidst viljeshandling til for, på strategisk udvalgte tidspunkter, at lægge kunstige pauser ind i et ellers ret udflydende overforbrugsmønster. Formålet er at overbevise én selv eller
andre om, at problemet ikke er større, end at det stadig kan kontrolleres. Igen må opmærksomheden rettes på den naturlige brug, som tager
udgangspunkt i en virkelighed, hvor brug af alkohol er noget, der sker
som et afbræk i en ellers velfungerende hverdag. Ved ovennævnte
symptomudvikling er fortegnene ændrede, så afholdenhed er dét, der
er undtagelsen, og indtagelse er gået hen og blevet reglen. Ved at indlægge disse forcerede pauser forsøger man at overbevise sig selv og
andre om, at problemet er mindre, end det er.
ANDRE BEGYNDER AT SE SKÆVT TIL BRUGEN AF
STOFFER ELLER ALKOHOL
Den (mis)brugende er ikke længere i stand til at bevare indtagelsen
som et afskærmet, privat fænomen. Enten vil de pårørende udvikle
modstand over for mængden af eksempelvis alkohol, der indtages
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eller hvor hyppigt, det foregår. Det kan også være vennerne eller
arbejdsgiveren eller kollegaer, som begynder at komme med kritisable bemærkninger til den drejning (mis)bruget har taget, fordi der nu
helt tydeligt forekommer funktionssvigt af forskellig karakter.
OPLEVER PLUDSELIGE UDBRUD AF AGGRESSIVITET
Muligvis som en følge af det psykiske pres, der opstår ved, at man
fornemmer omverdens fordømmelse eller måske, fordi det er en nervebanemæssig belastning at leve under hyppig indflydelse af stemningsændrende stoffer på grund af tømmermænd eller begyndende
abstinenser, opstår episoder med uhensigtsmæssige, følelsesmæssige reaktioner af aggressiv karakter. Det kan være uhensigtsmæssige verbale vredesytringer eller det, der er værre. Kodeordet er intolerance over for andre.
FØRER MIG FREM MED STORSLÅET OG GRANDIOS
ADFÆRD
Der opstår spontane levemandsagtige indfald i retning af: ”Jeg giver
en omgang til hele værtshuset,” selvom man tydeligvis ikke har råd,
eller, det kan være ønsket om fornyelse fra en hverdag, som er begyndt at præsentere en række ubehagelige problemstillinger, som
medfører, at nu skal personen eller familien have ny bil, sofa, garderobe eller rejse på ferie. Uden det er særligt gennemtænkt og også
ofte uden, der er den nødvendige luft i budgettet. I andre tilfælde
bemærker omgivelserne en tydelig forandring i personlighed – sjældent til det bedre – som står i skarp kontrast til den person, de synes,
de kender og holder af.
OPLEVER SKYLDFØLELSE PÅ GRUND AF FORBRUGET
AF STOFFER ELLER ALKOHOL
Fingrene, der peger med skammende autoritet på misbrugets stadigt
større omfang, tæller nu også personen selv, der indtager stofferne
eller alkoholen. Der er nu – i hvert fald momentvist – perioder, hvor
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samvittighedens stemme gør sin ankomst og fortæller, at noget er ved
at udvikle sig i en kedelig retning. Det er blevet sværere at retfærdiggøre over for sig selv og andre, at alting stadig er i den skønneste
orden. Som konsekvens heraf indtræder et stigende behov for at isolere sig. Man kan sige, at det er blevet sværere for vedkommende at
opretholde den selvskabte mur af fornægtelse, det hidtil har været
muligt at forskanse sig bag.
FORSØMMER AT SPISE REGELMÆSSIGT
Karikaturtegnerens billede på symptomet er en lidt forhutlet menneskeskikkelse, som siger:
”Jeg er ikke så sulten for tiden … jeg er bare så fandens tørstig!”
Bag billedets humor (og tro mig, blandt afvænnede alkoholikere, er billedet sjovt!) ligger den sørgelige kendsgerning, at såvel blandt alkoholikere som hos andre typer (stof)misbrugere, indtræder det fænomen, at
man mister appetitten efter rigtig mad. Det bliver nu noget, man fortærer, fordi ens sunde fornuft byder én at gøre det, snarere end man har lyst
endsige appetit hertil. Stofferne eller alkoholen erstatter typisk mad på
trods af den manglende næringsværdi. Fænomenet bliver ekstra interessant, når man ihukommer sig, at en abstinent hjerne, der fysisk fraholdes adgang til dét stof, den er afhængig af, vil reagere lige så kraftigt,
som var den i virkeligheden truet på sin eksistens på grund af sult. Hjernen erstatter altså på ét plan indtagelsen af mad med alkohol. Der findes
også dem, som bevarer en sund appetit hele vejen igennem; det er typisk
mennesker, der indtager alkohol med høj grad af regelmæssighed, og
som typisk ”bare” har en høj funktions-promille hele tiden i modsætning til dem, som decideret går efter at drikke sig berusede.
OPBYGGER IRRATIONEL BITTERHED
Muligvis som en følge af, at afhængigheden det meste af tiden skjuler
sig for den afhængige selv, oplever mennesker på dette stadie gerne
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en irrationel bitterhed som et værn, der skal forklare, hvorfor tingene
går dårligt. Det er således ofte nemmere at give andre og andet (herunder opvækstforhold) skylden for ens dårligdomme, end det er at se
dybt i sig selv og ændre på en fundamental ubalance som kemisk afhængighed. En del af problemstillingen er, at den afhængige – som på
dette tidspunkt i stadigt større grad er skræmt ved tanken om afholdenhed – naturligvis har hørt om alle mulige behandlingsformer eller
gruppeterapi, som alle synes at indeholde kravet om varig afholdenhed. Dette virker for den afhængige meget lidt tillokkende og er
noget, som nærmest pr. instinkt forsøges undgået for enhver pris.
NEDPRIORITERER PERSONLIGE RELATIONER
Udsigterne til, at pårørende eller andre kan finde på at konfrontere et
stadig tydeligere misbrugsmønster, vil nu oftere få misbrugeren eller
den kemisk afhængige til at undgå kontakt med disse mennesker.
Samværet bliver snarere en pligt end defineret af lyst, hvis det da
overhovedet finder sted. Der sorteres også i omgangskredsen og mennesker, der enten selv misbruger, eller i hvert fald tolererer misbrug,
foretrækkes nu frem for dem, som virker kritiske.
OVERVEJER GEOGRAFISK FLUGT
På dette tidspunkt er erkendelsen af nederlag så indgroet, at ideer
begynder at dannes om, at alting ville være helt anderledes, hvis blot
jobbet, huset, geografien eller ægtefællen blev skiftet ud med noget
andet eller en anden. Igen identificeres problemet som noget uden
for én selv, og derfor søges løsningerne samme sted. Ofte ved at man
rykker teltpælene op og begynder helt forfra et andet sted.
SEKSUALDRIFTEN AFTAGER
På nær i de tilfælde, hvor stofferne eksempelvis ecstasy, kokain eller
amfetamin har en libido-øgende effekt, vil det typiske fænomen, der
udspiller sig hér være, at lysten til seksuel udfoldelse mindskes. I alle
tilfælde vil den naturlige lyst nu være nedsat.
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SIGER OP ELLER BLIVER FYRET FRA ARBEJDE
Hvordan kan dét, at man selv siger op på arbejdet have sammenhæng
med misbrug? Det kan det af flere årsager: Enten fordi problemer på
arbejdet skyldes en længere, forudgående sygdomsperiode, som kan
skyldes misbrug, eller fordi man ganske enkelt ikke magter at arbejde
på fuld tid længere. Der kan også ligge det forhold bag, at man af
strategiske årsager selv siger op for at slippe for at blive fyret eventuelt oven på en bunke mundtlige og skriftlige advarsler. Og så er der
den mulige konsekvens, at man fyres fra sin arbejdsplads, fordi misbruget har medført, at man enten er for ustabil eller for dårlig en arbejdskraft. Ofte har man på dette tidspunkt også mødt påvirket op på
arbejdet eller i hvert fald med så mange tømmermænd, at det har påvirket ens arbejdsevne. Masser af alkoholikere er på denne måde
også røget ud ved nedskæringer, fordi arbejdsgiveren i sådanne prikkerunder blot har handlet på en langvarig formodning om et eksisterende misbrug, også uden nødvendigvis at have håndfaste beviser.
BRUGER STOFFER OG DRIKKER ALENE
Igen, som kontrast til normal brug, hvor indtag af især alkohol hører
sig festlige og sociale aktiviteter til, bliver dette symptom særligt
udtryksfuldt, fordi man nu er nået dertil, at enten bare for at kunne
misbruge i fred og ro eller, fordi man ikke vil dele sit ”forråd” med
andre, vælger man at være alene. Det er således gået fra at være en
social handling til en ensom aktivitet. Netop dette punkt på Jellineks kurve burde i vore dage rykkes frem til et kronologisk tidligere
tidspunkt, fordi vi som samfund er blevet mere velhavende, og fordi
det acceptable ved alkoholindtag generelt er blevet større (i hvert
fald i Danmark). Efter min mening, er dette punkt på kurven ikke
nødvendigvis helt så alvorligt et symptom på progression som i Jellineks 1950’er-USA – selvom jeg husker, hvordan det også for mig
føltes som en alvorlig udvikling, første gang, jeg besluttede mig til
at beruse mig alene. Alkoholindtagelse – alene – går således stadigt
imod mange menneskers opdragelsesnormer og vil altid være et
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kraftigt advarselstegn om, at man er ved at miste kontrollen med drik
keriet.
FORSØGER AT KONTROLLERE MISBRUGET
Ikke mindst som en forlængelse af glidebanen væk fra indtagelse af
alkohol som en kontrolleret social hændelse, benyttet på passende udvalgte tidspunkter, dækker symptomet nu over, at misbruget er en ressourcekrævende problemstilling. Et eksempel kan være, at man eksperimenterer med at drikke vin og øl i stedet for spiritus, hvidvin i stedet
for rødvin, almindelige øl i stedet for stærke øl. Eller man begynder på
eget eller andres initiativ at tage antabus, for således at forhindre forventelige perioder med kontroltab, tælle genstande eller bede andre om
at holde øje med én. For stofmisbrugeres vedkommende kan der ligeledes være tale om at forsøge sig med andre typer stoffer, som har en
reel eller indbildt mildere effekt. Alt sammen er dog ofte forgæves forsøg på at tøjle en udvikling, der er ved at løbe løbsk.

3. STADIUMS SYMPTOMER
OPLEVER DIRREN ELLER RYSTELSER
Det første af det tredje stadiums symptomer introducerer passende ét
af de mest velkendte tegn på abstinens, rysten og dirren. Dette indikerer, at en tilvænning har fundet sted i et omfang, så kroppens forsøg på at modregulere finder sted så vedvarende, at den reagerer med
benævnte rystelser, når alkoholen eller stofferne ikke er til stede!
Der reageres således på en ubalance imellem ”gift/modgift”-mængden, som fremkalder stærkt ubehag.

TAGER STOFFER ELLER DRIKKER ALKOHOL FOR AT
BLIVE RASK
Til sikkert mange ikke-misbrugeres overraskelse går misbruget på
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dette tidspunkt sjældent ud på at få ”en god skid på” eller lignende.
Der er nu i langt højere grad tale om, at der skal repareres på en
given tilstand. I langt højere grad indtages alkohol eller stoffer nu for
at opleve en tilstand af normalitet (funktionspromille) eller af at
være rask. Dette er meget frustrerende for misbrugeren, som savner
rusen og på grund af nervesystems-tilvænningen (neuro-adaption)
ikke har adgang til at opleve rusen så let mere og som derfor oplever,
at de store nødvendige anstrengelser for at blive påvirket giver et
dårligere og dårligere afkast.
OPLEVER TIL STADIGHED SAMVITTIGHEDSKVALER.
Den dårlige samvittighed, der kommer af at være vidende om, at man
er fastlåst i en selvdestruktiv, ond spiral, er nu blevet en kronisk tilstand. Denne selvnedgørende tankegang har naturligvis vide bevidsthedsmæssige forgreninger og medfører endnu større social isolation.
TAGER STOFFER ELLER DRIKKER FLERE DAGE I
STRÆK
For de fleste misbrugere i behandling kommer det som en overraskelse, at dette symptom hører til i så sent et stadium. Selvfølgelig
fordi de færreste er klar over, hvor længe de har befundet sig i et 3.
stadiums misbrug. At drikke eller tage stoffer mere eller mindre nonstop over en periode på flere dage, virker på mange som noget, der
ikke i sig selv er så slemt. ”Det var da bare en temmelig vild druktur
… ” Men, igen, hvis vi holder symptomet op imod brug, der indebærer afmålt indtag ved passende sociale sammenhænge, så er det en
voldsom forværring af tilstanden, når man pludselig kan hengive sig
til perioder med misbrug, der strækker sig over flere dage i træk eksempelvis i hele weekender og ferier.
NEDSAT EVNE TIL AT TÆNKE KLART
Det kognitive-(forståelses) apparat har nu tydeligvis taget skade ikke
mindst, hvad angår hukommelsen, som ikke præsterer, hvad den tid208
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ligere har kunnet. Evnen til at koncentrere sig i længere tid ad gangen
om krævende problemstillinger er tydeligt svækket. De mange problemer, som givetvis på dette tidspunkt er begyndt at danne sig i et
afhængigt menneskes liv, møder en stadigt dårligere evne til at kunne
håndtere dem hensigtsmæssigt.
TAGER STOFFER OG DRIKKER UDENDØRS (PÅ GADEN)
I følge Politiet, er det ikke tilladt at indtage hverken øl, vin og spiritus på offentlig gade eller vej. Det samme tilsiger almindelig pli i de
fleste hjem, hvor opdragelse har fundet sted. Det er således et meget
synligt udtryk for, at et menneskes værdinormer er skredet, at det
tillader sig selv at stå og drikke øl på et gadehjørne. Og det er typisk
også et udtryk for, at bænken er rykket meget tættere på, hvis man da
ikke allerede sidder på den. I den danske kultur skal i denne sammenhæng ikke medregnes, at vi render højlydt berusede rundt i gaderne, når vi vinder en stor fodboldkamp ved en slutrunde eller til
karneval. Jeg tænker konkret på manden på vej hjem fra arbejde, der
iført jakkesæt vælger at indtage to elefantøl i toget hjem for at dæmpe
sine abstinenser og finde ro, inden han kommer hjem til familien.
Eller at man eksempelvis tilsidesætter skammen over at møde naboerne, hvis man vælger at drikke en øl, mens man går tur med hunden
– også for at undgå at familien ser det.
TAB AF TOLERANCE OVER FOR ALKOHOL ELLER
STOFFER
Dette symptom gør sig i højere grad gældende for alkoholmisbrug end
for andre former for misbrug. Det hænger i særlig grad sammen med
de leverpåvirkninger, der finder sted ved mange års konstant overforbrug. Mange vil således være bevidste om den tommelfingerregel, der
lyder, at det tager én genstand fem kvarter at blive forbrændt i leveren.
Anderledes forholder det sig med en lever, der er begyndt at vokse
eller senere at skrumpe som en følge af alkoholmisbrug. I disse mennesker vil den forringede leverfunktion betyde, at de nu er i stand til at
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drikke en mindre mængde end tidligere. Billedligt talt er det, fordi det
nu tager længere tid for en genstand at passere igennem leveren, og
derfor sendes alkoholen nu videre ud i blodstrømmen, uden at være
blevet filtreret af leveren først, og virker således meget mere berusende
på den bevidsthed (læs: hjerne), som før skulle have meget større doser
for at opnå den samme effekt. Mennesker, der har drukket i mange år
og som vanemæssigt vurderer deres forbrug i forhold til tidligere indtagne mængder, er således i stor fare for at narre sig selv på denne
konto, fordi de tror, at mindre indtagne mængder nu er det samme,
som at de har bedre kontrol med situationen.
FØLER EN UBESTEMMELIG RÆDSEL ELLER ANGST
Tilstanden skyldes forgiftningstilstande og nervesvækkelser som
følge af det langvarige overforbrug af alkohol og stoffer, men de
psykiske symptomer giver ofte grund til at mistænke, at der er tale
om problemstillinger, som hører ind under psykiatrien. De misbrugsinducerede tilstande har dog heldigvis det meget taknemmelige kendetegn til fælles, at symptomerne forholdsvis hurtigt fortager sig,
når alkohol og stofindtaget ophører.
MAGTER IKKE AT UDFØRE ARBEJDSOPGAVER
På dette sene stadie har afhængigheden taget over i sådan en grad, at
selv mangeårige funktions-promille arbejdere i alle faggrupper må
resignere over for et stadig større fysiologisk krav om alkohol eller
stoffer. Eller man kan sige: Når mæthedsfornemmelsen (forgiftningstilstanden) opnås, er kroppen ikke længere i stand til at præstere andet
end i små korte ryk og uden særlig stor bevidsthedsmæssig pondus og
smidighed. Det vil således være tydeligt for både misbrugeren selv
og dem omkring ham eller hende, at vi er nået ud over et punkt af
tilregnelighed.
DEN FYSISKE TILSTAND GÅR NED AD BAKKE
Ud over en lever, som nu typisk ikke fungerer optimalt, vil der enten
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på dette tidspunkt begynde at indtræde en lang række følgesygdomme, der kan være direkte medicinsk forbundet med den kemiske
overbelastning eller kan skyldes, at man kommer til skade i påvirket
tilstand.
MORALSK FORFALD
Ingen misbruger er vokset op og har tænkt, at når jeg bliver stor, vil jeg
lyve over for min familie, røve banker eller være prostitueret! Selvom
alle disse nævnte udtryk også godt kan være kommet til udtryk langt
tidligere, så er de alle lysende eksempler på, hvordan afhængigheden
over tid antager sit eget liv og bliver i stand til at udskifte mere ædle
tanker og ambitioner med en stadigt mere desperat livsførelse. I et
land, hvor alkohol er så økonomisk let tilgængeligt og socialt accepteret, er det sjældent, at trangen efter dette stof medfører kriminelle
handlinger som prostitution og bankrøverier. Alligevel kan et alkoholisk menneske på dette stadium, af sig selv og andre, udmærket
opleves som fortabt og uden moral og på grund af de mange løftebrud, der implicit har fundet sted uden nogen form for kerne og bevidsthed, som andre kan stole på.
SYGEHUSINDLÆGGELSER
I forlængelse af Den fysiske tilstand går ned ad bakke-symptomet,
vil der med stor sandsynlighed nu begynde at finde indlæggelser
sted. Enten i afgiftningssammenhænge, eller fordi følgesygdommene eller uheld, der finder sted i påvirket tilstand, bliver indlæggelseskrævende.
OPLEVER UDEFINERLIG ANGST
Der indtræder nu, næsten permanent, tilstande af voldsomme angstfænomener, som ikke behøver at hente næring i den omkringliggende verden. Det er en tilstand, som er en manifestation af psykiske
tilstande, ganske enkelt som en følge af at nervesystemet er tæt på at
kortslutte. Delirium Tremens er en velkendt alkoholbetinget tilstand,
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der hører til i denne kategori og som er en meget alvorlig, medicinsk
tilstand, men også andre former for blandingsmisbrug kan udløse disse
lammende og måske psykotiske oplevelser af angst og rædsel.
MISTER FAMILIE OG VENNER
Hvis misbruget ikke allerede har fået familie og venner til at vende
ryggen til den afhængige, så sker det næsten med sikkerhed nu. Det
sker ud fra devisen om, at det er for smertefuldt at sidde på sidelinjen
og være magtesløs tilskuer til, at den afhængige langsomt begår
selvmord foran øjnene af én. Mange familiemedlemmer vil på dette
tidspunkt have været vidner til uhyrlige scenarier, men dette er tidspunktet, hvor det ikke længere er et spørgsmål om næstekærlighed
men derimod om selvopholdelsesdrift, når de pårørende vælger at
forlade det selvdestruktive skue. I andre tilfælde er det misbrugeren
selv, som forlader sin familie og venner enten af skam, eller fordi
familien stiller krav, som han eller hun ikke kan honorere.
INGEN BORTFORKLARINGER TILBAGE
Hvis der frem til nu har været blot en rest tilbage af benægtelse om,
hvor galt det er fat med afhængigheden, så er tidspunktet kommet, hvor
misbrugeren nu selv bliver kureret for eventuelle illusioner om, at han
eller hun blot er inde i en lille krise, der kræver lidt kursnavigation. Der
er intet formildende ved situationen. Der er kun rå, destruktiv afhængighed tilbage, som kræver sine ofre, og dette klarsyn bliver typisk også
misbrugeren selv til del, selvom det er meget lidt sandsynligt, at denne
erkendelse kan føre til en ændret livsstil uden hjælp udefra.
DØD ELLER SINDSSYGE
Når den afhængige er kommet til dette fremskredne stadie, kan omgivelserne nu kun se frem til, at den lidende må blive forløst i døden
eller, at akut indlæggelse må blive redningen for den pågældende. Det
beskrives med overlæg set udefra, for det er sjældent, at misbrugere i
dette stadie har et realistisk selvbillede. For nogle vil hjælp på dette
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tidspunkt være for sent, fordi skaderne kan være for store til, at de kan
udbedres. Andre får en ny chance, som de formår at rejse sig ved.
På næste side, kan du se Jellinek-kurven i en grafisk fremstilling. Tag
endelig imod udfordringen om at “krydse af i løbebanen”, hvis du kan
genkende visse af symptomerne fra dit eget liv.
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3. STADIUMS SYMPTOMER

2. STADIUMS SYMPTOMER

1. STADIUMS SYMPTOMER

NORMAL BRUG
Bruger stoffer / drikker i det skjulte
Stoffer / alkohol optager meget af min tid og mine tanker
Søger efter den hurtige virkning, når stoffer / alkohol indtages
Oplever hukommelsestab / blackouts
Undgår at tale om brugen af stoffer / alkohol
Oplever toleranceøgning i forhold til alkohol / stoffer
Bruger stoffer / alkohol før- og efter sociale sammenkomster
Begynder at bruge stoffer / alkohol for at slappe af
Føler mig utilpas til sammenkomster uden stoffer / alkohol
Bruger stoffer / alkohol for at kunne slappe af
Oplever kontroltab
Lyver om brug af stoffer / alkohol
Bruger oftere stoffer / alkohol for at slappe af
Gemmer og beskytter mit stof / alkohol forråd
Føler et presserende behov for at tage stoffer / drikke alkohol
Tvinger mig til enkelte dage uden stoffer / alkohol
Andre begynder at se skævt til brugen af stoffer / alkohol
Oplever pludselige udbrud af aggressivitet
Fører mig frem med storslået og grandios adfærd
Oplever skyldfølelse på grund af forbruget af stoffer / alkohol
Forsømmer at spise regelmæssigt
Opbygger irrationel bitterhed
Nedprioriterer personlige relationer
Overvejer geografisk flugt
Sexualdriften aftager
Opsiger sig selv / bliver fyret fra arbejde
Bruger stoffer og drikker alene
Forsøger at kontrollere misbruget
Oplever dirren / rystelser
Tager stoffer / drikker alkohol for at blive rask
Oplever til stadighed samvittighedskvaler
Tager stoffer / drikker flere dage i stræk
Nedsat evne til at tænke klart
Tager stoffer og drikker udendørs (på gaden)
Tab af tolerance overfor alkohol / stoffer
Føler en ubestemmelig rædsel / angst
Magter ikke at udføre arbejdsopgaver
Den fysiske tilstand går nedad bakke
Moralsk forfald
Sygehusindlæggelser
Oplever udefinerlig angst
Mister familie og venner
Ingen bortforklaringer tilbage
Død / sindssyge
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JELLINEK-KURVEN I PERSPEKTIV

Hvis Jellineks kurve over udviklingen i et misbrug er en rammende
beskrivelse af udviklingsforløbet, der til sidst munder ud i tungt misbrug (afhængighed), så siger den dog ingenting om, hvor hurtigt
eller hvor langsomt et sådant forløb er om at manifestere sig.
For nogle går det langsomt, for andre går det meget hurtigt.
Før i tiden herskede der visse steder den opfattelse, at det var meningsløst at tale om, at nogen var alkoholiker, førend de var fyldt 25 år.
Førend et menneske havde nået denne alder, blev det opfattet som i
højere grad sandsynligt, at et ungt menneske med store misbrugsmæssige udsving var i færd med at udtrykke forskellige grader af utilpassethed, og at der var en stor sandsynlighed for, at vedkommende ville
rette kuverten op, når han eller hun fik lukket lidt damp ud af systemet.
Denne holdning er der ikke råd til mere! Ikke mindst fordi det efterhånden hører sig sjældenhederne til, at et menneske i den yngre generation,
der kommer så langt ud, kun drikker alkohol. Ofte vil der foregå en livlig sammenblanding af hash, amfetamin, kokain og ecstasy, MDMA
med én eller flere foretrukne – ved siden af alkoholindtagelsen. Ikke
mindst disse sammenblandinger af alkohol og stoffer medfører, at alle
udviklingsmæssige tidsrammer sættes ud af spil. Det er derfor heller
ikke nogen sjældenhed, at mennesker helt ned i 20-års alderen oplever,
at de befinder sig i slutningen af det 3. stadium, når de udfører opgaver
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i behandling. Og for mennesker, som har taget eksempelvis ecstasy, er
det et velkendt faktum, at blot en enkelt pille, hvis du er uheldig, kan
risikere at ødelægge dit liv for bestandig – uden alle mellemregningerne.
Dette hænger til dels sammen med den kendsgerning, at disse piller
(blandt andet ecstasy) typisk fremstilles uensartet i mobile laboratorier
af mere og især mindre sagkyndige bagmænd, og at mennesker reagerer
meget forskelligt på de kemiske substanser, der indgår heri.
For så vidt en Jellinek-kurve kan accepteres som den autoritet på
området, den udlægges til hér, er det indlysende, at det at holde sit eget
misbrug op imod denne kurve, fortæller en hel del om både udviklingstrin og behandlingsbehov. Men forhåbentligt kan selve det at
genkende sig selv i færd med at høste en lang række ubehagelige, senere symptomer – så tidligt som muligt – medføre, at man finder motivationen til en livsstilsændring, inden det går helt galt. At have registreret sit (mis)brug til at befinde sig eksempelvis midt i 2. stadium,
giver således også en meget præcis beskrivelse af vejen, der ligger
foran én, hvis ikke der gøres holdt!
Jo tidligere man modtager hjælp for et givent problem eller misbrug
under udvikling, jo bedre er (behandlings)prognoserne!
Det vil sige, at mennesker, som allerede i 1. stadium får hjælp til at
indse, at de er på vej ud på et skråplan, vil efterfølgende have en større
sandsynlighed for behandlingsmæssig succes. Denne gruppering i 1.
stadium er således også denne bogs naturlige målgruppe, selvom naturligvis også andre, der finder motivation til at gøre op med et mere
udviklet misbrug er hjertens velkomne.
Hvis du er én, der læser denne bog med henblik på at afdække dit eget
(over)forbrugsmønster, vil du måske finde interessante svar i den følgende opgave:
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BRYD FORTRYLLELSEN
Du skal nu teste, hvor fremskredent dit misbrug er. Gå derfor tilbage til
Jellinek-kurven og betragt hvert udsagn som et spørgsmål. Sæt kryds ud
for hvert udsagn, du kan genkende fra dit eget liv. Placer dine krydser i
sporet til venstre for udsagnet. Vær så ærlig, som det er dig muligt.
Billedet, der tegner sig, vil være en grafisk fremstilling af dit (mis)
brugs udviklingstrin, opdelt som den vil være, i tre forskellige stadier. Hvad gør det ved dig, at se dit (mis)brug fremstillet på denne
måde?
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DELIRIUM TREMENS

http://yelop.galeon.com/delirium1.jpg

Ingen bog om alkoholmisbrug uden en redegørelse for tilstanden delirium tremens. Som det vil være de fleste bekendt fra daglig brug af
betegnelsen i medier, blandt menigmand, og af og til også fra humoristiske sammenhænge, så dækker udtrykket over en af de værste
tilstande, et overdrevent alkoholmisbrug kan resultere i – ikke sjæl218
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dent med døden til følge. I forhold til Jellinek-kurven, er der ingen
tvivl om, at tilstanden hører til i det 3. stadium af misbrugsudvikling,
men det har ikke et selvstændigt punkt på denne kurve, fordi betegnelsen er en medicinsk diagnose. Den er en følge af stærke abstinenssymptomer og resulterer typisk i hallucinationer om eksempelvis slanger og edderkopper, der kravler under huden på den afhængige
på grund af det store ubehag i nervebanerne. Tilstanden kan indtræde
allerede få timer efter ophør med indtagelse af alkohol og først nå sit
klimaks mellem 48-72 timer efter ophør af indtagelse.

SYMPTOMER PÅ DELIRIUM TREMENS
1) Bevidsthedsuklarhed
2) Kognitive forstyrrelser
3) Psykomotoriske forstyrrelser
4) Søvnforstyrrelser
5) Tilstanden er begyndt pludseligt, og forløbet svinger meget
Undersøgelserne tyder på, at tilstanden skyldes en fysisk påvirkning af hjernen.
Det er altså ikke noget psykisk9.

Det er vigtigt at understrege, at selvom tilstanden er selvpåført ved frivillig alkoholindtagelse, så er delirium tremens en alvorlig sygdoms9 Kilde: www.NetPsykiater.dk
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tilstand, som kræver lægebehandling, sandsynligvis med hospitalsindlæggelse. Tilstanden kræver medicinsk nedtrapning, hvor personen
bliver lagt kunstigt til at sove. Hvis tilstanden ikke behandles, kan op
til 10-20% af tilfældene resultere i død.
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ANONYME ALKOHOLIKERE OG
ANDRE 12-TRINS FÆLLESSKABER

Denne bog har som selverklæret mål at henvende sig til forskellige
grupper af overforbrugere, for hvem det typisk ikke har været aktuelt
at opsøge selvhjælpsgrupperne Anonyme Alkoholikere (AA), Anonyme Narkomaner (NA) eller Marihuana Anonymous (MA).Dette ud
fra en tankegang om, at de fleste i målgruppen for denne bog endnu
ikke vil have haft et tydeligt eller erkendt behov for at opsøge nogle af
de nævnte fællesskaber.
Men det ville ikke være en rigtig redegørelse for udviklingsvejene
fra brug, der leder til storforbrug over misbrug og efterfølgende til
kemisk afhængighed uden samtidig at introducere fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA), der er moderen til alle 12-trinsfællesskaber og suverænt det største tilbud om hjælp til kemisk afhængige på
verdensplan.
For helt at forstå, hvad AA – og i det hele taget 12-trinsfællesskaber er – vil det være rimeligt først at gennemgå, hvilken kontekst,
AA fællesskabet er opstået ud af.
Som tidligere nævnt i afsnittet om afhængighed og arvelighed, har
alkoholmisbrug (afhængighed) været kendt i årtusinder. Og naturligvis har der også været forsøg på om ikke at behandle problemet, så i
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hvert fald at inddæmme det, især ved hjælp af diverse straffe-redskaber. Således er tidligere nævnt, at man i Romerriget benyttede sig af
både galejslave ophold og besøg hos løverne i Cirkus Maximus som
afskrækkende middel ved (offentlig) gadeuorden eller alkoholisme.
På de mere hjemlige kanter har fængselsophold og offentlige ophold i gabestokken skulle tjene samme formål. Ligesom naturligvis
fattighuse og galeanstalter har været sikre stop på fortidige konsekvensruter, hvis man som misbruger eller afhængig ikke besad større formuer. Og hævet over alt dette er naturligvis den moralske fordømmelse, der fra kirkeligt hold (eller inspireret heraf) har gennemsyret
den offentlige mening til at tro, at det var djævelske kræfter, der var på
spil, når et menneske blev indfanget af alkoholen. Illustrationen10 på
modsatte side viser et eksempel på, at religiøs fordømmelse af alkoholisme ikke har sine rødder udelukkende i en kristen kontekst, men også
i en islamisk ditto.

10 Kilde: www.themodernreligion.com
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TEKSTEN LYDER
”En sygdom?
Hvis alkoholisme er en sygdom, så er det den eneste sygdom,
der
• sælges i flasker
• bliver reklameret for i aviser, ugeblade, radio og på Tv
• påføres frivilligt af mennesker
• har lovlige salgssteder
• indbringer skatter og afgifter til staten
• medfører voldsomme dødsfald i trafikken
• der ikke er bakterie- eller virusfremkaldt
• forårsager en helbredsmæssig selvdestruktion
• ødelægger familier og tilskynder til kriminalitet11
”Dette er ikke en sygdom – det er satans håndværk
Lad være med at drikke”12

Udover at kaste opmærksomheden på en satanisk konspiration, så giver
illustrationen også et udmærket billede af, hvilke kræfter introduktionen
af sygdomstankegangen traditionelt har været oppe imod og de argumenter, den blandt andet er blevet forsøgt tromlet ned med. Det er ikke
mindst i forhold til denne moralske fordømmelse og i fraværet af kompetent faglig alkoholbehandling, at dannelsen af Anonyme Alkoholikere (AA) i USA i 1935 skal forstås.
Forud for tilblivelsen af Anonyme Alkoholikere går en spændende
historie, der blandt andet involverer den kendte psykiater C.G. Jung.
11 Alle punkter i egen oversættelse.
12 Kilde: Den Islamiske Forskningsfond – IRF
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Dr. Jung fortæller i 1930 til det ellers håbløse tilfælde af alkoholisme,
amerikaneren Rowland Hazard, at der på baggrund af Dr. Jungs erfaring kun er den løsningsmulighed tilbage, at han tilegner sig et levende forhold til noget spirituelt eller religiøst, efter at flere kurophold eller behandlinger i Schweiz var slået fejl for Rowland Hazard.
Spiritualitet var således det eneste, som med Dr. Jungs erfaring
havde været i stand til at ændre noget for mennesker, der var lige så
langt fremskredne i deres afhængighed, som Rowland Hazard. Almindelig psykoterapi, som Dr. Jung ellers var én af denne verdens
førende specialister i, syntes dermed at have spillet fallit over for lidelsen kemisk afhængighed, når denne præsenterede sig i sit mest
ubeherskede udtryk. Dette var et råd, som havde en vis vægt, når det
kom fra et så kendt navn som Dr. Jung, og Rowland Hazard fulgte
derfor også anbefalingen.
Det hører med til historien, at han rent faktisk fandt sit åndelige
tilhørssted i de såkaldte Oxford-grupper, som var et meget populært
åndeligt forum på den tid, og at han herigennem opnåede at blive
ædru. Ad omveje og fordi han er en bekendt til Rowland Hazard, kommer udsagnet om at erstatte afhængighed med åndelighed også Bill
Willson for øre, der er en stærkt alkoholiseret tidligere børsmægler,
som var blevet hårdt ramt af kombinationen børskrak i 1929 og en
alkoholisme, som fik større og større magt over ham.
I begyndelsen af 1930’erne indlægges Bill W., som han siden kaldes
i AA-sammenhæng på Towns Hospital i New York til adskillige afgiftninger under den kyndige Dr. Silkworth (tidligere nævnt på s. 154
i forbindelse med introduktionen af sygdomsbegrebet).
Dr. Silkworth planter den forståelse i Bill W., at han lider af sygdommen alkoholisme, hvilket i 1930 er en temmelig banebrydende
medicinsk teori. Opfattelsen på dette tidspunkt var, at der lå moralske årsager (og fravær af samme) til. at folk var alkoholikere, jævnfør ovenstående plakat. Ved én af disse indlæggelser oplever Bill W.,
hvad han ikke senere har tøvet med at kalde en åndelig opvågnen,
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hvor han indser, at han er nødt til at omgive sig og arbejde med andre
alkoholikere for at kunne gøre sig håb om at holde sin egen lidelse i
skak.
Bill W. havde altså igennem sin åndelige oplevelse på hospitalet
fået en slags vision om, hvordan han kunne hjælpe sig selv ved at
hjælpe andre. Men han havde ikke helt fået styr på metodikken. Til
dette havde han brug for hjælpen fra Dr. Bob Smith (Dr. Bob), som
herved blev til Anonyme Alkoholikeres andet medlem. Det foregik
på den måde, at Bill W. var på forretningsrejse til Akron, Ohio fra
New York. Denne forretningsrejse var gået meget dårligt – blandt
andet fordi det kom de potentielle forretningspartnere for øren, at Bill
W. havde en belastet fortid som alkoholiker! Bill W. reagerer i situationen ved at være lige ved at gå på druk i skuffelse over afslaget.
Lige inden han skal til at give efter for sin trang til at drikke, kommer
han dog til at tænke på visionen om at hjælpe andre, og han opsøger
derfor via telefonbogen en lokal afdeling af Oxford-Gruppen, som
Bill W. havde gået til møder hos i New York og spørger, om der er
nogen i denne gruppe, der kender en anden alkoholiker, han kan tale
med. Herigennem skabes kontakten til Dr. Bob, som fejlagtigt først
tror, han skal tale med Bill W. i hans egenskab af læge, da han blot
havde fået overleveret, at en alkoholiker ønskede at tale med ham.
Stor var derfor hans overraskelse, da Bill W. indledte mødet ved at
åbne sig og dele sine sorger med ham, ikke fordi han var læge, men
fordi han var en anden alkoholiker.
Mødet, som Dr. Bob havde afsat 15 minutter til, trak herefter ud
til en 7 timer lang samtale, der efterfølgende blev til et 3 måneder
langt ophold for Bill W., i Dr. Bobs hjem. Ved denne samtale fødtes
så at sige princippet, der fastholdes i AA den dag i dag, om, at man
deler for sig selv, til sig selv og om sig selv – også selvom, man er i
selskab med andre. Dette var den fejl, Bill W. havde begået før mødet
med Dr. Bob, da han havde prøvet at praktisere indholdet af sin vision ved at fortælle en række andre stadigt aktive alkoholikere, hvordan de burde leve deres liv! Det var ikke faldet i god jord hos disse
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første forsøgskaniner at møde dét, der må have føltes som en løftet,
moralsk pegefinger.
Ingen alkoholiker bryder sig om at få at vide, hvad han eller hun
skal eller bør gøre.
Sammen med Dr. Bob, begyndte Bill W. nu at opsøge andre alkoholikere på hospitaler, og hvor end de fik nys om en alkoholikers tilstedeværelse. Indfaldsvinklen ved disse møder var, at de i stedet for at
prædike fortalte deres egne beretninger om, hvordan de arbejdede
med at blive deres drikkeri kvit og ved denne omvendte salgstale for
deres mål, lykkedes det dem at samle de to første egentlige AA grupper i henholdsvis Akron, Ohio, og senere New York, da Bill W.
vendte tilbage til sit eget hjem efter sit ophold hos Dr. Bob og hans
familie. På denne vis, samler der sig herefter flere og flere mennesker til de møder, som til at begynde med bliver afholdt i medlemmernes egne hjem. Efter at grupperne er begyndt at tælle omkring
100 mennesker, beslutter de at skrive ned, hvad der ender med at
blive Anonyme Alkoholikeres Store Bog, der er en beskrivelse af
ikke mindst de 12 trin, men også de første (69), ædru alkoholikeres
livsberetninger med fokus lagt på deres misbrugshistorie.
Rygraden i Anonyme Alkoholikere er dog de 12 trin, der praktiseres
af medlemmerne.
ANONYME ALKOHOLIKERES 12 TRIN
1: 		Vi indrømmede, vi var magtesløse over for alkohol, og at
vi ikke kunne klare vort eget liv.
2: 		Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv
kunne give os vor sunde fornuft tilbage.
3: 		Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud,
sådan som vi opfattede Ham.
4: 		Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.
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5: 		Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet
menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.
6: 		Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.
7: 		Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl.
8: 		Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort
fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.
9: 		Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved
ville såre dem eller andre.
10: Vi fortsatte vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
11: Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi
bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os, og
om styrke til at udføre den.
12: Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os.
Som det vil fremgå, tales der både om Gud og Højere magter. Dette
er traditionelt ét af de punkter, som får rigtig mange mennesker til at
vælge denne vej fra, og som derfor fortjener et par ord med på vejen.
Ud af den gruppe på cirka 100 mennesker, som først satte sig ned
og gav AA programmet kød på, var der mange, som under ingen omstændigheder kunne affinde sig med, at det skulle være et krav at tro
på Gud, sådan som Gud anskuedes af de fleste i 1935, for at kunne
deltage. Blandt andet havde Bill W. selv sine rødder på en katolsk
kostskolelignende institution, som havde givet ham rigeligt med aversion imod den etablerede kirke. Ikke desto mindre mente Bill W., at
han havde haft en åndelig opvågnen, mens han havde ligget til afgiftning på Towns Hospitalet i New York – så ét eller andet spirituelt
måtte jo med sikkerhed eksistere, var ræsonnementet.
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Andre af de første medlemmer havde derimod kun gode erfaringer
med etablerede trosretninger og syntes, at det var unaturligt, om
disse blev skrevet ud af deres nye fællesskab. Kompromisset, som
alle kunne samles om, blev således, at programmet (De 12 trin og
basis-litteraturen) herefter i ét væk benyttede sig af både den ene og
den anden formulering: Gud eller Højere Magt.
På denne måde blev ingen fremmedgjort, og der var samtidig rummelighed til mange forskellige opfattelser af disse størrelser. Herunder
at man opfinder sit helt eget forhold til en Magt større end sig selv, hvad
i hverdagen og i praksis ofte vil sige fænomener som Fællesskabet, Naturen, Det godes kraft, Kærligheden, ”May The Force be with you”,
Luke Skywalker – med mange, mange flere, afhængig af de enkelte
medlemmers luner og overbevisninger.
Afgørende er at slå fast, at der er en vid elasticitet i forståelsen af
disse fænomener i forhold til programmet og de 12 trin.
Et andet kendetegn ved Anonyme Alkoholikere er deres flade struktur. Det vil sige, at bevægelsen har en ikke-hierarkisk opbygning. Der
er således ikke nogen ledelse, der bestemmer over resten af fællesskabet eller udtaler sig på deres vegne. I stedet er alle grupper selvstyrende på den måde at forstå, at programmet (De 12 trin) skinner
igennem i alt, hvad der foregår. Ethvert møde er derudover autonomt
organiseret, med en selvstændig sekretær og kasserer til at være tovholdere. Til enhver gruppe er der endvidere en designeret kaffe-ansvarlig, som af mange – humoristisk – regnes for den vigtigste person. Disse funktioner går på skift imellem de medlemmer, som har
lyst, sjældent for længere perioder end nogle få måneder ad gangen.
Også dette for, at ingen enkeltperson skal begynde at udvikle fornemmelser af at være vigtigere end budskabet.
Hvordan fungerer det i praksis? Fællesskabet er bygget op omkring
afholdelse af møder, hvor det utilslørede formål er at dele erfaring,
styrke og håb på vejen hen imod varig ædruelighed.
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Der kan være stor forskel på, hvordan de forskellige møder er opbygget. Nogle møder begynder med en indleder, der deler, det vil sige
taler højt om et givent emne, og til andre møder kan ordet eksempelvis
være frit, efter at der er blevet oplæst lidt af basisteksten. Alle møderne
har dog en vis del af mødet givet frit, det vil sige med mulighed for at
medlemmerne kan dele om, hvad de er blevet inspirerede til fra indledningen eller om andre spørgsmål og emner, der optager deres sind.
Det er også helt legalt bare at sidde og lytte. Alle møderne har dog det
til fælles, at den nyankomne alkoholiker er den vigtigste. Og der er
altid overskud til at tage imod nye medlemmer med behov for hjælp
til at komme ud af et misbrug eller afhængighed. Omsorg og kærlighed, der som regel hører til blandt misbrugets første ofre, er således en
valuta, som ikke nemt tørrer ud i et fællesskab af tidligere misbrugere.
Når sandheden skal frem, er ex-misbrugere også ofte de eneste, som
har overskud og tålmodighed til alkoholikeren eller misbrugeren på
dette tidspunkt. På disse møder bliver ingen afvist. Og hvis villigheden er til stede til at følge de anvisninger, som tidligere misbrugeres
egne erfaringer er mundet ud i, så bør ingen hjælpsøgende alkoholiker
gå fra et AA møde med uforrettet sag.
Hvem kan blive medlem? Den tredje tradition (ud af 12, der ikke alle
nævnes hér) lyder:
Den eneste betingelse for at blive medlem af AA er et ønske om at
holde op med at drikke.
Der stilles altså ingen krav, andet end at man skal have et ønske om
at holde op med at drikke (eller tage stoffer). Man skal således end
ikke have præsteret at være ædru på tidspunktet for mødedeltagelsen. Og der bliver heller ikke skelnet imellem, om man har drukket
meget eller lidt. Man kan altså ikke være ”for lille en alkoholiker”,
når det eneste adgangskrav er, at man selv skal nære et ønske om at
være afholdende.
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Når nogle af medlemmerne (nye eller gamle) dukker op i beruset
tilstand, så træder i de fleste grupper den regel i kraft, at man er velkommen til at være til stede og lytte og efter mødet tale med nogle
af de tilstedeværende, efter behov. Men under mødet (hvis man er
påvirket), opfordres man til bare at sidde stille og lytte. De fleste
møder varer meget præcist én time, fra start til slut. På den måde, er
det rart for mange at vide, at det er muligt at nå andre ting på samme
morgen, eftermiddag, aften eller hvornår, man måtte ønske at henlægge sit møde (jævnfør mødekalenderen på hjemmesiden). Det er
altså ikke nødvendigvis en aktivitet, der indebærer, at man skal
rydde alle andre punkter i kalenderen, selvom det for mange af medlemmerne også går hen og bliver et kærkomment socialt fællesskab,
der erstatter tidligere tiders uhensigtsmæssige misbrugsrelationer.
SPONSORS OG TRINARBEJDET
Selve trin-arbejdet, når man føler sig parat til at begynde på dette,
udføres ofte i samarbejde med et mere erfarent AA-medlem, som
selv har gået trinene. Det foregår gerne ved, at det nye medlem udser
sig et af de mere erfarne medlemmer (af eget køn) og spørger, om
vedkommende vil være hans eller hendes sponsor. Hvis det ældre
medlem selv er i bedring, og kemien passer, så opstår herefter en
sponsor-relation, hvor det nye medlem får mulighed for at benytte
sig af det mere erfarne medlem som en slags mentor, eller lærer, på
vejen hen imod ædruelighed.
Det foregår fuldkommen frivilligt for begge parter, og i de fleste
tilfælde med lige så stor godgørende effekt for det erfarne medlem
som for nykommeren. Det er endvidere en fuldkommen gratis funktion, hvor lønnen, hvis man skal tale om en sådan, kommer til udbetaling i en slags sjælelig mønt, i form af glæden ved at give en dyrekøbt erfaring videre.
Det er det samme fænomen, der udtrykkes i det 12. trin:
"Når vi, som følge af disse trin, havde haft en åndelig opvågnen,
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forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os".
Som det vil fremgå, er denne funktion altså en direkte forlængelse
af den erkendelsesrække, Bill W. gjorde sig, efter sin egen åndelige
opvågnen, i hvilken han indså, at hjælpen for ham selv til at blive
ædru måtte gå igennem arbejdet med andre alkoholikere.
Uanset hvad man i øvrigt mener om Anonyme Alkoholikere, så er det
ubestrideligt, at bevægelsen har lykkes med, hvad intet andet har opnået: At ædrueliggøre et tocifret antal millioner alkoholikere på verdensplan og med en så stor historisk indflydelse på blandt andet den
lange række af søster-fællesskaber, som er dannet over den samme
12-trins skabelon, at CNN ved årtusindskiftet ikke tøvede med at
nævne AA som én af de 100 mest betydningsfulde personer eller bevægelser i hele det 20. århundrede.
Skulle du efter læsningen af ovenstående selv have fået lyst til at afprøve fællesskabets styrke, så gå på hjemmesiden www.dkaa.dk for en
oversigt over mødelister, adresser og anden relevant information.
På næste side ses en tegnet, pædagogisk fremstilling af essensen i de
12 trin.
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ENTEN – ELLER /
BÅDE – OG
Dette afsnit henter inspiration i mit eget forløb med at blive en afhængighed kvit, og titlen (Enten – eller / både – og) refererer til den indre
konflikt, som ofte følger i kølvandet på en misbrugende livsstil.
Til illustration vises det følgende billede, der er et forsøg på at
indkapsle nogle af de mere eksistentielle og psykologiske problemer, som ofte opleves af andre misbrugere end jeg selv, når afhængigheden får større og større magt.
ILLUSTRATIONEN FORESTILLER MINE MODPOLER
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På den ene side – med afsæt i mit eget liv – er der den “pæne”, slipseklædte psykologi-studerende kostskoledreng, på hvem mange forventninger og store håb klæbede. Og på den anden side, en fandenivoldsk rebel, som også elskede at sidde på Cafe Woodstock på
Christiania og drikke bajere og fyre den af, i én lang uhæmmet fest.
Som alle andre, der har benyttet sig af overforbrug af alkohol og andre
stemningsændrende midler til at finde ind til mere behagelige, indre
tilstande og regulere på forekomsten af stress og andet følelsesmæssigt ubehag, måtte også jeg sande, at denne metode kun virker i en kort
periode. På ét tidspunkt begynder omkostningerne ved denne livsstil
at blive højere end indtægterne (glæden).
Desværre – med afsæt i mit eget forløb – må jeg indrømme, at der
i årevis slet ingen kontakt var imellem disse to sider af mit liv. Det
var som månens henholdsvis oplyste og skyggefulde sider. Det var i
sandhed to enten – eller virkeligheder.

Enten levede jeg mit liv som den gode søn, en student fra Herlufsholm Kostskole, der var trænet i ”at gøre det rette” og at
tilhøre ”eliten”, en flittig universitetsstuderende af (på forskellige tidspunkter) økonomi, filosofi og psykologi med diverse
former for studiejobs ved siden af.
Eller også ”gik der ild i håret på mig”, og så gav jeg den gas
med lange og voldsomme byture på div. værtshuse og på Christiania, i løbet af hvilke alle andre hensyn og ansvarligheder
blev tilsidesat.

Andre kalder sådanne drikkemønstre med drukture og afholdende
perioder for kvartals-alkoholisme, heraf udtrykket kvartalsdranker.
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Kendetegnende for adfærden og denne periode af mit liv var dog, at
der var en ubalance og ufred imellem de forskellige personligheders
udtryk. Ovennævnte selvmodsigende udtryk, der boede i mig som to
forskellige personligheder (Herlufsholm eller Christiania) var udtryk for mine egne helt personlige overdrev.
De efterfølgende år med behandling af misbrugere over en bred kam
har vist mig, at disse kampe imellem på overfladen modsatrettede
interesser og ”personligheder” er meget genkendelige for de fleste
med en hang til at misbruge stemningsændrende midler.
Der hersker meget ofte en voldsom konflikt i det menneske, som misbruger eksempelvis alkohol, imellem – på den ene side – den del af
personligheden, der ønsker sig en retlinet, velfungerende tilværelse,
og – på den anden side – den del af personligheden, der har en langt
mere vanskeligt tæmmet, oprørsk side, som af forskellige årsager ikke
kan finde sig til rette i den retlinedes ”friserede” virkelighedsbillede.
Resultatet er en konflikt, som i årevis kan tage sig ud som en nærmest skizofren forestilling imellem modsatrettede kræfter. Det var
det i hvert fald for mig. Forløsningen indtraf først efter mange år,
da det gik op for mig, at de forskellige bevidsthedsmæssige udtryk,
som jeg elskede hver for sig, ikke var isolerede enten – eller udtryk. De var i langt højere grad et udtryk for hele min person – og
burde følgelig rummes af et både – og i stedet for som hidtil en
enten – eller opfattelse. Jeg var altså ikke på noget tidspunkt, enten
den flittige fornuftsbetonede studerende, der havde gået i god
skole, og som stræbte efter at efterleve en række adfærdsmæssige
normer, eller den – på andre tidspunkter – rabiate følelsesdrevne
verdensomstyrter, som følte stor grad af klaustrofobi ved al den
orden og de mange forventninger, der gjorde sig gældende i modpolens univers.
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Jeg var – og er – i stedet et mix af begge disse udtryk, som på hver
deres facon har meget godt at tilbyde til helheden!
Problemet var, at ”verdensomstyrteren” – selvom hans motiver egentlig kunne have været gode nok – tyede til stærkt selvdestruktive midler, der altid gav ”tømmermænd” på en lang række fronter bagefter og
derfor endte med at blive associeret med skyld og skam i store mængder (= han er ikke-velkommen). Ikke mindst da afhængighed og øget
tolerance begyndte at gøre konsekvenserne af rusturene ukontrollabelt store. Når denne skamfølelse meldte sig efter igen at have givet
efter for trangen til at udtrykke den anden side igennem en rus, skete
det i mange år på en så invaliderende måde, at det hurtigt blokerede
for alle de gode minder af at have følt sig frigjort, kreativ, opløftet,
glad eller omgængelig, som ellers havde været en del af rus-oplevelsen og som ofte havde været den direkte årsag til, at jeg havde opsøgt
den. Disse følelser blev – med tømmermænd – typisk kastet ned i en
sæk og fastholdt dér, glemt, indtil følelsen af klaustrofobi ved den ”retlinedes” univers atter blev så kvælende, at trolden igen måtte lukkes ud
af æsken. Og sådan fortsatte dansen on/off i en meget lang periode. For
nogle hører den aldrig op!
Som overskriften vil indikere, ligger løsningen dog i at erkende, at
den del af personligheden, som fandt det nødvendigt at benytte sig af
et misbrug af stemningsændrende stoffer som et talerør, har også ret
til eksistens! Denne del vil, sandsynligvis, hvis den høres, formfuldende det menneskelige udtryk meget mere, end den retlinedes verden alene var i stand til. Det handler således om i højere grad at realisere personlighedens mange talenter og se dem som de er uden at
gøre brug af stemningsændrende midler på en selvdestruktiv facon.
Måske vil du have bemærket, at dette mønster er meget lig det fænomen, jeg tidligere beskrev i afsnittet om Tilstandsafhængig indlæring. I så fald har du fuldkommen ret. Der er overlap, al den tid, at
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det selvfølgelig er dette fænomen, som gør, at det er så svært at holde
sig den bevidsthedsmæssige kontakt de to sider imellem intakt.
Dét, vi sætter fokus på hér, er derfor også bare den psykologisk (vigtige) virkelighed, at intet af dét, der var efterstræbelsesværdigt i rusen
må fortrænges, når vi bliver ædru igen. Kunsten er at finde andre,
mere sunde metoder til at lukke op for disse kvaliteter, når vi er blevet
ædru.
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BRYD FORTRYLLELSEN
Har du også kæmpet en hård samvittighedskamp imellem dén side i
dig, som ønskede at gøre det rette og den anden side, som for at føle
frihed, lyst eller glæde, havde behov for at beruse sig? Og har du
også oplevet, at de to personligheder til sine tider har virket, som om
de nærmest var låst inde i to adskilte bankbokse uden nogen gensidig udveksling eller kendskab til den andens eksistens?
Min udfordring til dig er, at du skal se på begge disse sider nu, og
forstå, at de begge rummer positive egenskaber. Og at det ikke nytter
noget – fra hvert sit sindsbillede – at fornægte eksistensen af den
anden. Lær at rumme dem! Begge to!
Selvfølgelig er det ikke meningen, at du skal fortsætte med at bruge
så usunde og destruktive midler til at fremmane – trylle frem – den
side af dig, som tidligere benyttede sig af alkohol for at få taletid.
Men du er nødt til at begynde med at anerkende muligheden af, at der
godt kan have været sunde, bagvedliggende psykologiske årsager til,
at han eller hun igen og igen stak hovedet frem og stjal taletid.
Spørg derfor dig selv: Hvilke positive ting kom frem sammen med
rusen, og som i fremtiden skal have udviklet andre kanaler til stadig
at blive hørt? Handler noget af det eksempelvis om konfliktskyhed og
mangel på mod til at være den, du er, som det gjorde for mig?
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KEND DIG SELV
– OG OMFANGET AF DIT MISBRUG
Over indgangen til Templet i Delphi sås en inskription, der lød:
Kend dig selv!
Og på bagsiden af de mønter, der gives til medlemmerne af AA, når
de fejrer ”runde” mærkedage, står der:
To Thine Own Self be True.
Når jeg på dette tidspunkt vælger at fremhæve begge, er det fordi al
din succes i forhold til alkoholindtagelse i fremtiden – hvad enten den
skal rumme et moderat, kontrolleret indtag heraf, eller om du skal
ende med at finde lykken ved at leve helt afholdende – hviler på den
rette forståelse af dig selv og dit eventuelle misbrugs-udviklingstrin.
Som der forhåbentlig ikke har været nogen tvivl om i bogen hidtil,
betragter jeg afhængighed af alle stemningsændrende midler som den
samme, bagvedliggende lidelse.
På en udviklingsvej, er kemisk afhængighed altså det forværrede
niveau, der følger efter brug – storforbrug eller misbrug, når ellers
den genetiske disposition er tilstede herfor. Lad mig derfor hamre
fast, så der ikke er nogen tvivl, og så du kan undgå stor ærgrelse i
fremtiden:
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Et kemisk afhængigt menneske kan og bør ikke indtage noget
stemningsændrende stof hverken alkohol eller andet.
Sker det alligevel, vil vedkommende være i fare for at pådrage
sig de største negative konsekvenser.
Behandlingsindsatsen over for mennesker, som identificerer sig som kemisk afhængige går derfor ud på at støtte op om evnen og motivationen
til at nå dette mål. Desuden må livsstilen lægges om, så den kemisk afhængige oplever forbedringer ved den ædru livsstil frem for begrænsninger.
Mennesker, der tilhører en af de andre kategorier (brugere-storforbrugere-misbrugere), kan ud fra en fuldkommen individuel afvejning af
fordele og ulemper vælge at lade alkohol være en større eller mindre
del af deres liv igen efter endt bevidstgørelse og (be)handling. Lad det
ligeledes fremgå med al tydelighed, at de input, et hvilket som helst
menneske måtte udlede ved at læse denne bog og løse opgaverne, bør
henregnes til afdelingen bevidstgørelse. Det kan ikke henregnes til
egentlig (terapeutisk) behandling, når kommunikationen er én-vejs. Er
du det mindste i tvivl om, hvor fremskredent enten dit eget eller en af
dine pårørendes problem er, henviser jeg til relevant behandling, rådgivning eller alkohol-coach – udover at læse denne bog.
Den første opgave i behandlingen af et givent misbrugsproblem er
altid at fastslå problemets omfang. Det næste kapitel rummer derfor
en afhængighedstest til effektiv afdækning af behovet for hjælp.
Inden vi kaster os ud i denne test, så tænk lige lidt over dette udsagn:
Et menneske, der ikke har noget problem med alkohol eller
stoffer, spørger ikke sig selv, om han eller hun har et problem!
Er der tvivl om, hvorvidt dette er tilfældet med dig, bør mistanken
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således allerede tjene som et vink med en vognstang om, at noget i
dig – måske din samvittighed? – er i færd med at fortælle dig, at dit
forhold til stemningsændrende midler er problematisk.
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Der findes en lang række af tests til at afdække eventuelle misbrug.
De kan anvendes til at give indblik i omfanget af et givent misbrug.
Testen, der ligger til grund for det følgende screenings-instrument
tager ikke udgangspunkt i den før nævnte ICD10-håndbog i diagnostiske kriterier, der anvendes i Europa, men i den tilsvarende amerikanske DSM 5, der kun adskiller sig en smule fra den europæiske.
Du skal nu i gang med at få overblik over, hvor fremskredent dit
misbrugsforløb er. Det er naturligvis vigtigt, at du er fuldkommen
ærlig i din besvarelse.
For så vidt udsagnet om, at bevidstgørelse vil sætte dig fri skal stå til
troende, er dette det første skridt i den retning:
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BRYD FORTRYLLELSEN
Giv dig god tid til at udfylde nedenstående afhængighedstest. Udfyld
testen med et ærligt ønske om at ville kende til omfanget af dit problem.
Hvis der er tvivl om, hvorvidt du vil være i stand til at svare på disse
spørgsmål helt ærligt, så giv gerne dig selv lidt tid til at fundere over
dette forhold, indtil du er klar til at holde ”sandhedsspejlet” op foran
dig. Læg gerne opgaven fra dig og gå en tur, hvis det er, hvad der skal
til.
Det er meningen, at du skal svare på spørgsmålene med afsæt i de
perioder, hvor det har set værst ud for dig. Hvis testen skal give mening, skal den tage udgangspunkt i hele din misbrugshistorie. Det vil
sige, hvis du røg meget hash i din ungdom – men nu er stoppet – så
svarer du ”ja” til spørgsmålet ”Bruger du indimellem stemningsændrende medikamenter, som ikke er ordineret af en læge? (= tager du
stoffer?)”. I denne tænkning ligger det forhold, at din krop husker
tidligere forbrugsmønstre – og at du ud fra samme logik vil have en
større sandsynlighed for at udvikle afhængighed af et andet stemningsændrende stof eksempelvis alkohol. Det gælder altså om, at
”hente alle data” ud af hukommelsen (den kropslige), når det ”samlede tryk” af en given misbrugsadfærd skal vurderes.
God fornøjelse!
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Spørgsmål
1

Drikker du alkohol mere end to gange om ugen?

2

Får du gerne tre genstande eller mere, på de dage,
hvor du nyder alkohol?

3

Bruger du indimellem stemningsændrende medikamenter,
som ikke er ordineret af en læge? (= tager du stoﬀer?)

4

Bruger du lægeordineret medicin, der ændrer din
sindstilstand eller psyke?

5

Bruger du undertiden mere end den mængde, der
er ordineret?

6

Bliver du beruset af alkohol eller påvirket af stoﬀer mere
end to gange om året? (Du er beruset eller påvirket, hvis
du indtager så meget, at du ikke kan fungere sikkert og
normalt, eller hvis andre mennesker mener, at du ikke
fungerer sikkert og normalt)

7

Bringer du nogensinde dig selv i situationer, som øger din
risiko for at komme til skade eller få problemer, når du
indtager alkohol og stoﬀer?

8

Har du nogensinde følt, at du burde nedskære dit forbrug
af alkohol og stoﬀer?

9

Har andre mennesker nogensinde kritiseret din brug af
alkohol og stoﬀer eller været utilfredse dermed?

10

Har du nogensinde haft det dårligt med eller følt skyld
over dit forbrug af alkohol og stoﬀer?

11

Har du nogensinde foretaget dig ting, når du drak
eller indtog stoﬀer, som du fortrød eller som ﬁk
dig til at føle dig skamfuld?

12

Har du nogensinde, som det første om morgenen, indtaget alkohol og stoﬀer for at føle dig bedre tilpas eller
for at slippe af med tømmermænd eller abstinenser?
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Spørgsmål
13 Har du nogensinde tænkt, at du måske havde et problem
med dit forbrug af alkohol eller stoﬀer?
14 Har du nogensinde indtaget alkohol og stoﬀer i større
mængder, end du havde til hensigt? Har du for eksempel
indtaget mere, end du ønskede eller havde råd til?
15 Har du nogensinde indtaget alkohol eller stoﬀer oftere,
end du havde til hensigt? Har du eksempelvis nogensinde
planlagt ikke at indtage det en bestemt dag, men
alligevel gjort det?
16 Har du nogensinde indtaget alkohol eller stoﬀer i en
længere periode, end du har planlagt? Med andre ord,
har du nogensinde været ude af stand til at holde op på
det tidspunkt, du havde planlagt?
17 Har du nogensinde haft et ønske om at skære ned eller
kontrollere dit forbrug?
18 Har du nogensinde prøvet at skære ned eller kontrollere
dit forbrug?
19 Bruger du megen tid på at planlægge brugen af alkohol
og stoﬀer, indtage det eller komme dig oven på
indtagelsen?
20 Er det nogensinde mislykkedes for dig at leve op til en
vigtig forpligtelse i livet, fordi du var beruset eller
påvirket?
21 Har du nogensinde opgivet arbejde, sociale gøremål eller
fritidsaktiviteter på grund af brugen af alkohol og stoﬀer?
22 Har du haft fysiske, psykiske eller sociale problemer, som
var forårsaget af, eller som var forværret af brugen af
alkohol og stoﬀer?
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Spørgsmål
23

Er du nogensinde fortsat med at drikke eller indtage
stoﬀer, selvom du vidste, at det resulterede i fysisk,
psykiske eller sociale problemer, eller som gjorde dem
værre?

24

Er din tolerance forøget (din evne til at bruge en større
mængde alkohol eller stoﬀer uden at blive påvirket)
efter du begyndte at drikke eller indtage stoﬀer?

25

Er du nogensinde blevet fysisk dårlig eller syg, dagen
efter du havde drukket eller indtaget stoﬀer?

26

Har du nogensinde indtaget alkohol og stoﬀer for at
undgå at blive syg den næste dag?

Ja Nej

SVAR PÅ AFHÆNGIGHEDSTESTEN
Tæl, hvor mange gange du svarede ”ja” på spørgsmålene 1 til 13.
Hvor mange ”ja”-svar havde du?
Svar
Tæl, hvor mange gange du svarede ”ja” på spørgsmålene fra 14 til 26.
Hvor mange ”ja”-svar havde du?
Svar
Når du i nedenstående skema har talt sammen og checket hvilket
stadium af afhængighed, du sandsynligvis befinder dig på, så kryds
af i venstre side ud for det, der passer på dig.
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Svar på afhængighedstesten

Sæt kryds

Ringe risiko for afhængighed: Hvis du svarede ”nej”
til alle ovenstående spørgsmål, er det usandsynligt, at
du lider af kemisk afhængighed.
Stor risiko for afhængighed: Hvis du svarede ”ja” til
mere end 3 af spørgsmålene inden for numrene 1-13
og svarede ”nej” på alle de øvrige spørgsmål, er du i
fare for at blive afhængig.
Tidligt stadium af afhængighed: Hvis du svarede ”ja”
på mere end 3 af spørgsmålene fra nummer 1 til 13
og svarede ”ja” på mellem 3 til 6 af spørgsmålene
inden for numrene 14-26, beﬁnder du dig formentlig
på et tidligt stadium af afhængighed.
Midterstadium af afhængighed: Hvis du svarede ”ja”
på mere end 3 af spørgsmålene fra nummer 1 til 13
og svarede ”ja” på mellem 6 til 9 af spørgsmålene
inden for numrene 14-26, beﬁnder du dig formentlig
på et midterstadium af afhængighed.
Fremskredent stadium af afhængighed: Hvis du svarede
”ja” på mere end 3 af spørgsmålene fra nummer 1 til 13
og svarede ”ja” på mere end 9 af spørgsmålene inden
for numrene 14-26, beﬁnder du dig formentlig på et
fremskredent stadium af afhængighed.

Uanset hvilket resultat, du er nået frem til, gætter jeg på, at det næppe
er kommet som den helt store overraskelse for dig!
Som du sikkert vil have bemærket, indeholder resultatet af denne test
en velkommen inddeling af misbrugets stadier, der stemmer meget
godt overens med tidligere, Dr. Jellineks inddeling. Du bør derfor nu
have en viden om, til hvilken kategori dit forhold til stemningsændrende midler henregnes.
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Dit tilsvarende behandlingsbehov afhænger af mange, blandt andet
fysiske, faktorer, men også af hvordan du har det følelsesmæssigt.
En given overforbrug- eller misbrugsproblemstilling vil altid blive
kompliceret af følelsesmæssige ubalancer, som ingen bog – alene –
vil kunne afhjælpe.
I disse tilfælde anbefales et regulært behandlings- eller samtaleforløb
med en professionel terapeut eller rådgiver. Denne bogs anbefalinger
er således behæftet med den naturlige usikkerhed, som selve formen
og afstanden nødvendigvis må rumme. Ved tvivlsspørgsmål, søg derfor altid professionel assistance. Nedenstående er en skønnet opgør
else over behovet for hjælp ud fra svarene i afhængighedstesten.

Svar på
afhængighedstest

Behandlingsbehov

Ringe risiko for
afhængighed

Du er ikke ramt af hverken kemisk afhængighed, eller diverse former for overforbrug. Du har ikke noget behov for selv
at gennemgå et bevidstgørelsesforløb
omkring misbrug eller afhængighed, men
læs endelig videre alligevel! Du kender
sandsynligvis mennesker i din omgangskreds, som gør.

Risiko for
afhængighed

Du har enten haft overforbrugt alkohol eller
stoffer i perioder, fordi du har festet for
meget igennem, stress-behandlet dig selv
eller, fordi du har brugt rusmidler, som et
hjælperedskab, i krise-perioder. Du er i fare
for, at dit forhold til stemningsændrende
midler senere i dit liv tager en drejning
og udvikler sig til egentlig kemisk afhængighed. Du bør standse op og tage dette
forhold op til revision.
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Svar på
afhængighedstest

Behandlingsbehov

Tidligt stadium
af afhængighed

Der er meget, der taler for, at du har krydset
grænsen fra storforbrug til misbrug, med en
sandsynlighed for, at du allerede har aktiveret et egentligt afhængighedspotentiale.
Din evne til at kontrollere brugen af stemningsændrende stoffer er nu mindre end
tidligere, og du kender til, at dit (mis)brug
er begyndt at volde problemer i dit liv. Du
bør helt sikkert gøre dig overvejelser om at
modtage hjælp udefra.

Midterstadium
af afhængighed

Du oplever sandsynligvis ofte tab af kontrol
med dit liv, som et resultat af dit forbrug af
stemningsændrende midler. Dit behov for
hjælp udefra er indlysende og lad det være
sagt med det samme: Denne kamp vinder
du ikke alene. Du har brug for professionel
hjælp udefra. Betragt resultatet som et
wake up call: Stemningsændrende (rus)
midler hører måske fortiden til, og skulle
du imod givet råd alligevel fortsætte med –
uden begrænsninger – at kurtisere stofferne
eller alkoholen, bliver det sandsynligvis
med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser til følge!

Fremskredent
stadium af
afhængighed

Hvis du læser dette, efter at have svaret
”ja” til så mange spørgsmål, er det i de
fleste tilfælde enten, fordi du allerede er
afvænnet og har modtaget behandling eller
er inde i en sjælden, ukarakteristisk ædru
periode. Eller også får du teksten læst højt,
og forstår den sandsynligvis ikke alligevel!
At ophøre med brugen af stemningsændrende stoffer er en akut livreddende
mission.

250

AT HOLDE EN PAUSE
FRA RUSMIDLERNE ELLER
VÆRE HELT AFHOLDENDE?
Da jeg begyndte at udfolde mit virke som misbrugsbehandler, oplevede jeg noget forunderligt, når jeg kom ud blandt mennesker. At
præsentere sig selv som ”misbrugsbehandler” har det med at skille
vandene i vores ret alkohol-tolerante kultur. Mennesker, jeg møder,
har det således med at spejle deres eget forhold til alkohol og andet,
bare de hører, hvad det er, jeg beskæftiger sig med. Og ikke sjældent
med ret akavede situationer til følge.
Jeg husker blandt andet nogle år, hvor jeg havde bosat mig i en
mindre sydsjællandsk landsby, mens jeg arbejdede som programleder
på en behandlingsinstitution for alkoholikere og narkomaner. Det var
en by, som – med rette – havde et ret dårligt ry for at være både temmelig alkoholiseret og med et alt for stort forbrug af hårdere stoffer.
Hele byen var således præget af, at en lokal afdeling af en rockerklub
havde en afdeling i nærheden. Da huset, vi havde overtaget, var et
bedre ”håndværker-tilbud”, som krævede mange forbedringer, engagerede jeg en række af de unge lokale håndværkere til at hjælpe. De
var glade for arbejdet og jeg for deres udmærkede indsats. Vi kom
således fint ud af det med hinanden, og min daværende hustru og jeg
mødte stor velvilje, når vi færdedes i byen.Men i sådan en proces,
taler man selvfølgelig sammen, og jeg afslørede naturligvis også for
nogle af dem, vi talte med, hvad der var mit levebrød. Fra det tidspunkt havde både min hustru og jeg oplevelsen af, at alting forandrede sig.
Når jeg kom hos købmanden, som var hele byens samlingspunkt,
oplevede jeg, at folk, som tidligere havde mødt mig med varme, nu
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skamfuldt kiggede ned i jorden. De oplevede, at alene min eksistens
aftvang dem en stillingtagen til noget, de ikke havde det helt godt med
– og som de godt selv vidste var problemfyldt. Det var selvfølgelig ubehageligt for dem. Men det var heller ikke særligt rart for mig, for strengt
taget var det ikke andet end et prædikat, der blev klisteret på mig og det
betød, at mine muligheder for at knytte relationer – som ved et trylleslag
– blev væsentligt forringet. Nu har jeg vænnet mig til, at det af og til sker
i min interaktion med verden. Jeg kan ikke gøre meget for at ændre det,
for reaktionen ligger ikke hos mig.
Det onde dyr i åbenbaringen består selvfølgelig deri, at mennesker, der har det på denne måde, får udstillet deres afmagt. Selve det
forhold, at de ikke kan lade være med noget, som de strengt taget
godt selv ved, er hvad der fylder dem med skam. Jeg er bare den udløsende faktor. Jeg oplever også af og til, at mennesker kommer til
mig, i private sammenhænge, som gerne vil tale med mig ”om deres
situation”, også på tidspunkter, hvor det ikke altid er helt passende,
Eksempelvis når jeg er sammen med mine børn. Det hurtige svar jeg
giver, i disse sammenhænge, er derfor altid:
”Jamen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt, du er afhængig, så prøv at
lade være …”
Det er et drønprovokerende spørgsmål. Men også ét, der oftere rammer hovedet på sømmet. For det er, hvad der kendetegner afhængig
adfærd; at man ikke kan lade være!
Lad os derfor nu være ærlige. Du sidder sikkert med denne bog i
hænderne, fordi dit forhold til – mest sandsynligt – alkohol er løbet
dig af hænde. Du ved godt selv, at et eller andet skal der ske. Spørgsmålet er bare hvad?
Hvis afhængighedstesten i det forrige afsnit gav et klart signal om,
at du har behov for behandling, kan det være, at du allerede har
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handlet på det. Måske har du erkendt det, men har bare ikke nået at
gøre noget? Måske var svaret uklart, eller du føler dig ikke helt
overbevist om, at svaret, testen kastede af sig, var det rette? Et af de
mest sigende svar, hvis du skulle være i tvivl, får du ud af spørgsmålet:
Er du i stand til at holde en længere pause? 3 måneder? 1 måned?
Prøv at lade være …!
Hvis man igennem længere tid og for hyppigt har levet med for store
mængder alkohol, så vil der ske en nærmest mirakuløs opblomstring,
hvis man giver sig selv en længere pause. Alene af den grund, at
kroppen får lov til at eksistere, uden at det er igennem en sky af alkoholtåger. En sådan pause vil også skabe forbedret grobund for, at
du kan tage stilling til, hvordan dit forhold til alkohol skal se ud i
fremtiden. Og fra den lidt alvorligere skuffe: Hvis du allerede er ”en
af vor egne” – det vil sige et kemisk afhængigt menneske, der nu er
inde i en god periode, så er der reelt ikke noget valg. Så skal du død
og pine lære at omlægge din livsstil, hvis ikke du vil udløse meget
negative konsekvenser. I så fald kan du bruge en kærkommen pause
til at tænke lidt over, hvilke metoder du vil bruge hertil og i givet
fald hvilket behandlingstilbud, der måske er det rette til dig?
Skal du opsøge en professionel misbrugsbehandler? Skal du i et
ambulant behandlingsforløb? Skal du henvende dig på kommunen?
Skal du gå i Anonyme Alkoholikere (AA)? Hvis du har en klar formodning om, at det ene eller det andet er det rette at gøre for dig, så
skal du handle. Bed om hjælp! Det er en meget modig handling at
erkende, at man har et problem og har brug for hjælp. En undersøg
else foretaget af alkohol-oplysningssiden www.hope.dk i 2015 konstaterede, at der er endda stor velvillighed i samfundet overfor mennesker, som tør omlægge deres liv efter misbrug af alkohol og andre
typer stoffer.
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Det næste afsnit handler om, hvad motivation til afholdenhed er, og
hvad du kan gøre for at fastholde eller opbygge den, hvis du har truffet beslutning om, at du som minimum har brug for en pause fra
drikkeriet.
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MOTIVATION

At motivere én selv eller andre til svære forandringer har alle dage
været en kunst som uanset hvilken metode, der er blevet benyttet,
har kaldt på instrumenter af en meget subtil karakter. Således også
når motivationen, der skal mønstres, drejer sig om at omlægge vaner
i forbindelse med rusmiddelindtagelse.
I meget få sammenhænge misforstås i øvrigt spørgsmålet om motivation så meget som i afhængighedsspørgsmål. Alt for ofte udlægges
teksten på den måde, at enten har et menneske motivation, eller også
– når det ikke lykkes at opnå et givent mål – konkluderes rask væk, at
så skyldes det fravær af motivation. Det er derfor vigtigt at skelne imellem henholdsvis manglende motivation og manglende evne.
En decideret manglende evne kan der være tale om, når et givent
misbrugsforløb har nået stadiet kemisk afhængighed. Så kræver indsatsen sandsynligvis en afgiftning eller nedtrapning, et bevidstgørelsesforløb udi afhængighed, et terapeutisk forløb og en høj grad af
villighed og motivation til forandring fra personen selv.
Når problemets omfang er mindre, og der endnu ikke er udviklet
egentlig kemisk afhængighed, skal der rimeligvis lidt af alle de
samme ingredienser til alligevel – blot i mindre doser.
Der er en grund til, at vittigheden er opstået – eller hvad man nu
skal kalde det – om misbrugeren, der den ene dag lover: Jeg skal
aldrig, aldrig drikke igen … men som dage eller blot timer senere
alligevel er at finde med en gigantisk promille. Hvad er der sket?
Personen virkede ellers så vel motiveret …
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Jeg følte mig så stærk.
Og virkelig, virkelig motiveret …
Jeg havde truffet en beslutning om, at det skulle være slut!
Hvad skete der?
Når man først er blevet støvsuget for den gejst og motivation, man
følte sig opfyldt af, og man sidder helt desillusioneret over ens egen
manglende formåen, måske med et glas i hånden igen, så kan det
være meget svært at tro, at man nogensinde igen skal få held til at nå
sit mål. Efter en hel række af disse oplevelser er det ikke så svært at
forestille sig, at et menneske fuldkommen resignerer og affinder sig
med skæbnen. Og desværre på trods af, at vi ved, at motivation – gejsten – skal være til stede for, at et opgør med rusmidlerne kan krones
med held. Også omgivelserne vil vide at spy kritiske bemærkninger
ud. Det er ikke unormalt, at man bagefter mødes med tilkendegivelser á la:
Han (eller hun) må have været fuld af løgn, en slapsvans uden rygrad, en førsteklasses skuespiller, et dårligt (eller i hvert fald et svagt)
menneske, eller sågar – besat af djævelen.
Listen er – brugt, som den bliver, hver eneste dag – uendelig lang. Men
bag alle udtalelserne ligger en stærkt kritisk indstilling hos menneskerne, der taler på denne måde, som konkluderer, at misbrugeren
eller den afhængige er et dårligere menneske end andre! Dette ved vi
heldigvis er noget sludder. Videnskaben forærer os hele tiden mere
“lødige” forklaringsmodeller. Og som Henrik Rindom-citatet tidligere
vil støtte op om, så er det oplysning, der skal erstatte alt dét, han kaldte
“moral ævlet”. Viden og bevidsthed.
I tidligere tider var de fleste bange for at sejle ud over horisonten,
fordi man frygtede, at verden ville ende dér, og man ville falde ud
over afgrunden. Dette var en helt reel frygt, som udtrykte det videns256
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niveau, man besad dengang. I dag ved enhver, at jorden er rund, og
at tyngdekraften nok skal holde os alle sammen på plads. Det var
således viden, der kurerede frygten! I mange år har et tilsvarende
manglende vidensniveau været en alvorlig hæmsko for en succesfuld behandling af alkoholikere og andre kemisk afhængige. Dette
underskud af viden er vi nu på vej til at indhente. Men der er stadig
lang vej.
For at blive i ovennævnte billede, har vi måske lige akkurat erkendt, at jorden er rund. Men vi har kun fået kortlagt de allernærmeste kyster. Og så længe, der ikke er nogen spansk dronning, der har
lyst til at betale for at udruste store ekspeditioner, der skal afdække
“Den nye verden”, så må vi væbne os med tålmodighed indtil, at videnskaben og markedskræfterne finder sammen om at afdække endnu
mere. For sandheden er, at afhængighed og misbrug af indlysende
økonomiske årsager hører til i den absolutte bund af medicinalindustriens prioritetsliste.
Men også blandt lægerne hører arbejdet med misbrugere til blandt nogle
af de mindst respektable arbejdsområder eller specialer. Og så længe,
man ikke har opfundet medicin, der kan gå ind og effektivt gøre afhængighedsproblemstillinger fortidige, så er det stadig nødvendigt at få den
mere subtile del af mennesket i tale – dets ånd, dets sjæl, bevidstheden,
psyken, tankerne eller dét, der ofte kaldes the ghost in the machine”.
Belært af en del år ”ved fronten”, i arbejdet med misbrugere af mange
forskellige slags, vil jeg gå så vidt som til at konkludere:
Uden at inddrage den sjælelige eller bevidsthedsmæssige deltagelse kan ingen gøre sig håb om at bryde med hverken misbrug
eller kemisk afhængighed.
Spørgsmålet, der står tilbage, er derfor, hvordan denne aktive bevidstheds-ingrediens bedst aktiveres eller stimuleres? Svaret er:
forsigtigt!
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Det kan hverken gøres hurtigt eller med vold – ikke engang ens vilje
kan siges at være af samme kaliber, som det vi her efterstræber. Men
hvad er så motivation? Motivation kan sidestilles med begreberne
gejst og ånd. Men hvad er så disse begreber for nogle luftige størrelser? Og hvordan opdyrker man bedst denne motivation, hvis man
er i underskud?
Efter, på det personlige plan, at have brudt med både afhængighed af
alkohol, cigaretter, hash, sukker eller kaffe på forskellige tidspunkter (de to sidstnævnte har også et afhængighedsskabende potentiale,
selvom de ikke er genstand for indeværende bog), så tillader jeg mig
at konkludere ét og andet om fænomenet motivation. Læg dertil – i
skrivende sund – 17 års professionelt arbejde med andres motivation og fravær af samme, og jeg føler mig meget sikker i min sag
om, at motivation er en sjælelig substans, der kan opbygges!
Motivation = en sjælelig substans, der kan opbygges. Ligesom fart.
Ting sker – forandres – når man har et motivationsmæssigt momentum. Når man har fart på en given proces. Det er ligesom et tog, der
skal rulles i gang. Det er givetvis tungere for toget at komme op i fart,
end det er bare at holde farten. På samme måde er det for mennesker.
Og ikke mindst, når man starter på en strækning op ad bakke, som
det oftest er tilfældet med afhængighed. Jo bedre afhængigheden har
fat, jo mere stejl er ruten, og jo mere sandsynligt er det, at man falder
tilbage igen til udgangspunktet og – ikke sjældent – endda endnu
længere tilbage end der, hvor man var, førend det sidste fejlslagne
forsøg.
Hvordan opbygger man så fart – momentum – motivation? Hvis man
ikke har noget eller, hvis man ikke føler, man har nok? Eller hvis
man bare gerne vil have mere? For at føle sig sikker?
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Jeg anbefaler eksempelvis, at man til at begynde med søger oplysning om problemet blandt andet ved at læse et materiale som det
foreliggende. Lær mest muligt om problemets natur i dette tilfælde,
studér misbrug og afhængighed. Udvis åbenhed over for misbruget!
Acceptér, at dit liv til en vis grad styres af stemningsændrende kemi.
Elsk det ikke, men anerkend det. Jo længere tid, problemet søges
fortrængt eller bagatelliseret, jo længere tid vil det tage at blive det
kvit. Og sidst men ikke mindst kan også anbefales en ydmyghed
omkring det forhold, at det er noget meget svært, man skal kaste sig
ud i. Det kræver en koncentreret indsats, hvor det er mange, små
gentagne handlinger, der tilsammen giver styrken til at nå i mål.
Ovenstående indsats kan derfor sammenlignes med, at man har udset
sig et stykke have eller jord, som man vil beplante med noget nyt.
Førend man kan gå i gang, skal jorden naturligvis ryddes for ukrudt
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og andre uvelkomne gevækster. Dette arbejde starter med at man ser
og anerkender (accepterer), at der vokser noget, der ikke bør være
der. At fjerne dette materiale kan sidestilles med, at man fjerner en
lang række illusioner om, hvordan livet er og erstatter det med en
mere nøgtern, realistisk vurdering.
Når jorden er ryddet for uønsket materiale, skal den beplantes
med nyt, der stemmer bedre overens med de nye planter og afgrøder,
man ønsker for dette område. At foretage denne oprydning og nybeplantning er i høj grad, hvad en omlægning af livsstil, væk fra et
misbrug går ud på; at lære at vedligeholde den ny-projekterede have
og at sørge for, at den hele tiden vokser og udvikler sig ved at luge
ud og dagligt holde den med vand og gødning, er det arbejde, som
enhver herefter må påtage sig for, at jordstykket ikke skal vokse til.
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BRYD FORTRYLLELSEN
Har du husket regelmæssigt at standse op, bekræfte og belønne dig
selv for, at du er i gang med noget så respektindgydende og grænseoverskridende som at tage dit forhold til rusmidler op til revision?
Tag lige nu et øjeblik til at sætte dig i en stol – med åbne eller lukkede øjne – hvor du forestiller dig, at du planter et frø i frodig jord.
Vand frøet og se det spire. Dette er din stadigt større motivation til
at bryde med et mønster af overforbrug.
Hvis du foretrækker billedet med toget, så se, hvordan der langsomt
kommer mere og mere damp under kedlerne. Se hvordan hjulene
begynder at dreje rundt. Det er nogle kraftige motorer, der drejer
hjulene. Se hvordan toget langsomt kommer op i mere og mere fart,
indtil det til sidst arbejder støt ved en stabil høj fart. Se også dette
som et billede på den nye fart, der nu er ved at være på dit ønske om
at omlægge din livsstil.
Gentag gerne denne øvelse tit og ofte, når du har mulighed for det.
I bilen, toget, eller hvor end du oplever at have lidt tid til at skabe
denne type positivt bekræftende billeder.
Sig også gerne højt for dig selv (bekræftende): Jeg er i færd med at
bryde med tidligere tiders overforbrug eller afhængighed! Denne
type små, støttende kommentarer har enorm skabende kraft. Giv
også dig selv lidt ros! Du har fortjent det!
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DAGBOGSSKRIVNING /
AT FØRE EN LOGBOG
Muligvis vil læsningen af denne bog allerede have afstedkommet
mange tanker, spørgsmål, eller selvransagelser. Dette vil i så fald
være en yderst velkommen proces. Faktisk så velkommen, at det er
på tide at sætte den i system.
Igen, med reference til det behandlingsfremmende i bevidstgørelsesprocessen, bedes du begynde at føre dagbog over alle dine tanker,
følelser, overvejelser og spørgsmål om misbrugsproblemstillingen.
Et andet ord for den samme aktivitet er at føre en logbog. Ligesom en kaptajn på et skib hver dag skriver ned, hvad der foregår på
rejsen, hvor skibet befinder sig geografisk, observationer om vind,
vejr, besætningens tilstand eller forsynings-situationen.
Denne dagbog eller logbog skal følge dig i den proces, det er at bevidstgøre dig om dit forhold til stemningsændrende (rus)midler.
Sandsynligvis har du allerede haft problemerne tæt inde på livet i en
del år. Måske er dit forløb startet allerede i teenageårene, hvorfor der
vil være en del materiale at forholde sig til. Hvis du da ikke er en
teenager og er bekymret for, hvordan du kan undgå at få et helt liv
præget af misbrug og spildt potentiale?
Du er ikke kommet til dér, hvor du er nu, uden at du sikkert har
følt nogen bekymring og frygt muligvis endda følelser af magtesløshed over, hvad der var i færd med at ske med- og omkring dig. At
bevidstgøres om disse ting er på alle måder at betragte som en proces, der strækker sig over tid og som fortjener at blive støttet på alle
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tænkelige måder. Herunder ved at føre en dagbog eller logbog. For
så vidt du er følelsesmæssig sårbar – hvad er en meget naturlig reaktion oven på en livskrise, som det også er at gøre op med sit forhold
til alkoholen eller stofferne – så vil der på nuværende tidspunkt være
et behov for at sætte ord på nogle af disse processer.
Muligvis er du meget langt fra at tænke, at dette er en naturlig
handling for dig at udføre, lige nu. Men sandsynligheden for, at du
har haft stort held med at kontrollere dit forhold til alkohol og stoffer
indtil nu er lille taget i betragtning, at du sidder med en gør det selvbog om emnet i hænderne. Prøv derfor at lægge stoltheden til side.
Acceptér, at du har brug for hjælp!
Og ét udtryk for at have bidt hovedet af skammen i denne sammenhæng er at være åben for vejledning i en ånd af at have erkendt, at du
har et problem, som du ikke selv har magtet at løse. Varigheden af et
sådant forløb er givetvis længere, end det tager at læse denne bog.
Måske vil dine optegnelser af tanker, forbrugsmønstre, højrisikosituationer med mere alt sammen hjælpe dig til at træffe det rette valg
om, hvad de skal ske med dit forhold til alkohol eller andre stemningsændrende midler.
Lad derfor også være varslet med det samme, at der kan være god
mening i at læse denne bog mere end én gang. Selv hvis du allerede
følger anbefalingen om at vende tilbage og læse hvert afsnit to gange.
For at bevidstgørelsesfasen skal have tid til at spire og medføre
forandring, forpligt dig derfor også til, at varigheden af opgaven om
at skrive om dit forhold til rusmidler, og alle de forudsigelige reaktioner, der givetvis vil følge, skal være – ikke mindre end 30 dage,
fra dags dato. Hvis opgaven går ud på effektivt at ændre i dårlige
vaner og bevidstgøre om ubevidste handlemønstre, er forpligtelsen
på 30 dage en meget lille tidsmæssig investering. Også selvom du
når at læse bogen færdig inden for dette tidsrum.
Udover at agere dagbog for mere ustruktureret nedfældning af tanker og følelser i forløbet, vil dagbog eller logbogen også være særdeles
anvendelig til at skrive svarene i, på nogle af de opgaver, som følger.
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Læg nu bogen ”Fortryllet” fra dig og gå ud og køb en dagbog eller
notesbog eller lignende, som skal udgøre din bevidstheds skrivetavle! Nu er tiden, hvor du holder pause fra læsningen og går ud og
anskaffer dig en dagbog! Alternativt, gå ind i din computer og opret
et dokument med navnet ”Logbog”, som udelukkende skal bruges til
dette formål. Sørg for at have bogen med dig på alle tidspunkter i det
tidsrum, du aftaler med dig selv (mindst 30 dage).
Har du stadig tvivl, kan du begynde med at skrive årsagerne til,
hvorfor du slet ikke synes, det er nødvendigt for dig at skrive dagbog
og gerne en masse andet negativt ladet materiale, som måtte stå i
vejen for, at du tager hul på processen med at vise større omsorg for
dig selv. Er der nogen trøst at hente ved at skyde på forfatteren og
alle hans åndssvage forslag, så hold dig endelig ikke tilbage. Bare
der kommer hul på processen.
Et godt råd – efter et passende stykke tid – er herefter at vende tilbage og genlæse dine argumenter for, hvorfor du ikke behøver at
gøre denne indsats. Virker disse stadig overbevisende? Eller er dét,
der er i spil, muligvis, at der har indsneget sig et element af benægtelse af problemets omfang og følgelig behov for at deltage i en aktivt, involverende løsning?
Er du én, som har svært ved at involvere dig på skrift, men som måske
synes, at det er meget nemmere at indtale dine overvejelser i en diktafon eller lignende eller som måske synes, at det er mere naturligt at
føre en video-dagbog via din telefon eller computers web-cam, så
hold dig endelig ikke tilbage. Begge metoder er naturligvis lige så
gode som at skrive dagbog, hvad enten det er i et hæfte eller på computer. Det vigtigste er, at du tager udfordringen til dig og begynder at
forholde dig til dig selv og dine vaner.
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BRYD FORTRYLLELSEN
Du, for hvem dagbogsskrivning virker som en god idé, sæt dig (efter
anskaffelse af en dagbog, eller ved computeren) og begynd at nedfæld dine tanker om det at være påbegyndt en selvransagelsesrejse
udi dit forhold til alkohol eller stoffer.
Er du mere til at filme eller indtale dine tanker, så gør endelig dette
i stedet! Prøv at se om, du kan komme op på bølgen af positiv energi!
Forsøg efter bedste evne at få indvævet i dit forsæt nogle tanker om
håb – også selvom du endnu ikke kan overskue vejen til dit mål.
Fortæl lidt om, hvordan det er at være dig, dér, hvor du er i dag …
nu hvor du har taget hul på at omlægge dit liv.
Hvordan går det med at bekæmpe trangen (mere hjælp til dette spørgsmål følger i næste kapitel)?
Det behøver ikke at være så meget, til at begynde med. Det vigtigste
er, at du får taget hul på processen. Vær så god at begynde!
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HVAD KAN JEG GØRE I STEDET?
DEL 1
Prøv at forestil dig, at du sidder foran et andet menneske, der gaber.
Din opgave er nu at lade være med at gabe. Hvis du gaber, har du tabt.
De fleste kender sikkert til – som nævnt i afsnittet om sensibilisering
og spejlneuroner – at det er meget svært, grænsende til umuligt, at
undertrykke et gab. Når først de automatiske mekanismer sættes i
gang, når de særlige spejl-neuroner aktiveres, så fuldføres resten af
handlingen næsten per automatik.
Som det følgende vil sandsynliggøre, kommer dette meget tæt på,
hvad der sker med mennesker, som får aktiveret en (drikke)trang. De
får også startet en tilsyneladende autonom refleks, som kan synes
næsten umulig at kontrollere.
Hele dette afsnit handler derfor om forskellige metoder, man kan
benytte sig af til bedre at håndtere trangen, når den dukker op. Eller
endnu bedre: Hvordan man kan lære at undgå, at den overhovedet
dukker op.
Det kan lyde mærkeligt, men sandheden er, at der ikke hersker en
særlig stor forståelse for, hvad trang-fænomenet er. Der findes i hvert
fald ikke én udlægning, som er blevet så anerkendt, at “dette er det
forkromede svar”, som alle behandlere er enige om. Af samme grund
er der også ofte mange forskellige måder at gribe situationen an på.
Og indtil der udvikles medicin, der kan dæmme op for problemstillingen, så er den kognitive tilgang stadig den mest effektive.
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Med “kognitiv” mener jeg her, at man ændrer i sine tankemønstre,
hvorved den ydre virkelighed også forandres, herunder den biokemiske, at forstå som en ukontrollabel drikke-trang (der er et fysisk fænomen, selvom det føles som et psykisk udtryk). At berøre emnet og
nogle af de konklusioner, jeg tillader mig at drage, er således spekulative, omend jeg mener at have en god sag at argumentere for.
At det følgende kan have stor betydning for et heldigt opgør med et
overforbrug og afhængighed af stemningsændrende midler, føler jeg
mig dog så overbevist om, at jeg ofte i spøg udtaler det følgende, til
mine klienter:
Hvis du går med overvejelser om at anskaffe dig en tatovering, kommer her et forslag til, hvad den skal indeholde. Prøv med en linje tekst,
der siger:
Hvad kan jeg gøre, i stedet?
Der menes naturligvis: Hvad kan jeg gøre, i stedet … for at drikke
alkohol, tage stoffer, spise slik, gå på bordel eller casino?
Den helt simple handling at lære at dreje tankerne væk fra at fokusere på det uønskede indtag undervurderes let i misbrugsbehandlingen.Ikke desto mindre er mit bedste bud, at denne problemstilling
om trang – og en sund omdirigering af dette behov i andre retninger
– er en helt afgørende faktor i god misbrugsbehandling og samtidig
forklaringen på mange uønskede tilbagefald igennem tiderne. Betydningen kan næsten kun undervurderes!
Problemstillingen hører til under det akutte beredskab for de mennesker, som har truffet en beslutning om, at de ikke vil lade sig forføre
til uønskede tilbagefald. Trang-fænomenet er tidligere beskrevet i tæt
relation til og i forlængelse af udviklingen af psykisk afhængighed og
begrebet “mental besættelse”.
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Som symptom betragtet var trang-fænomenet et af de tegn, som
kendetegnede udviklingen af afhængighedssyndromet hos verdenssundheds organisationen WHO. Men også mennesker, der ikke kan
nikke genkendende til alle symptomerne beskrevet i WHO’s afhængighedssyndrom, kan måske genkalde fra sig selv, at en lyst til alkohol er blevet til noget, der kan være lidt sværere at bortdømme end
en lyst til andre ting, der lettere kan byttes ud med noget andet. Der
er altså sket et skred fra, at alkohol for dette menneske tidligere var
et nydelsesmiddel, man kunne vælge at benytte sig af fra tid til anden,
til nu at være blevet en ingrediens i livet, man kan føle et regulært
behov for.
Trang-problemstillingen kan være svær at forstå og håndtere, fordi
den på én og samme tid er et psykologisk- og et fysiologisk fænomen. Psykologisk derved, at den består af en helt overdreven fokusering på behovet for og lysten til at drikke eller tage stoffer. Ens
tanker kredser så at sige hele tiden om aktiviteten.
Men trang-udvikling er også et fysiologisk fænomen, som med
rimelighed hører til i afdelingen for eksempelvis det tidligere nævnte
“sensibilisering”.
Sensibilisering er det fænomen, der udspiller sig, når nervesystemet udvikler “ekstra fangarme” og derfor er mere følsomme over
for billeder af visse aktiviteter og indtag, fordi perioder med massivt alkoholindtag bliver afløst af abrupte perioder af afholdenhed.
I stedet for den sædvanlige tolerance-øgning, der kan forventes efter
indtagelse af store mængder alkohol, ender man altså i stedet med at
udvikle en ekstra grad af “følsomhed”, når man er ”sensibiliseret”.
Følsomheden (sensibiliteten) medfører, at man – i hvert fald til at
begynde med – reagerer ekstra stærkt på indtaget af alkohol eller
andet. På samme vis er det med trang. Muligvis er det endda samme
fænomen, beskrevet på forskellige måder.
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Trang er rimeligvis en art sensibilisering, der er fysiologisk, og som
starter en voldsom receptor-aktivitet, der er meget vanskelig, hvis
ikke ligefrem umulig, at bare “tænke bort”.
Hvis dette er tilfældet, har det naturligvis implicitte betydninger for
behandlingen af samme problemstilling. For hvis det ikke er muligt,
eller i hvert fald meget svært, at tænke den bort, hvad skal vi så gøre?
Fra andre sammenhænge ved vi, at særlige receptorer og forskellige dele af hjernen kan aktiveres og “tændes”, blot ved at vi tænker
på en given ting. Man kan altså på denne måde godt tænke en stor
lyst (= trang) frem. Prøv blot at mærke, hvad tanken om god mad
eller god sex, fysiologisk er i stand til at gøre ved dig.
Hér er det ikke så svært at mærke, at tænderne løber i vand, eller
at man mærker en vis øget følsomhed i kønsorganerne – blot ved at
tænke på enten mad eller på noget sexuelt stimulerende.
Det samme sker ofte ved udviklingen af alkohol-trang. Man kan
tænde for en given knap, blot ved at tænke på aktiviteten. Anderledes forholder det sig med at slukke for den igen, hvis man er kommet til at tænde for den uhensigtsmæssigt.
Et menneske, der er blevet meget følsom over for alkohol begynder altså bevidst eller ubevidst en fysisk neurologisk kædereaktion med sin tænkning eller via input udefra, som til sidst tager
magten fra vedkommende også på et psykologisk plan.
Man kan sige, at når et menneske oplever trang-fænomenet for fuld
udblæsning, og i mod sin egen vilje ofte taber denne kamp, så er det,
fordi der er en fysiologisk underskov af receptorer, som er blevet
aktiverede – som kræver at blive hørt – og som kun vanskeligt lader
sig dæmpe.
Derfor bliver det også interessant at spørge: Hvad er det for faktorer, der kan aktivere denne trang? For nogle er det ens egne tanker,
der kickstarter processen, for andre kan det være synsindtrykkene af
andre, der drikker, lyde og dufte, minder fra fortiden eller sågar re269
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klamers magt (jævnfør snak om spejlneuroner), der kan bringe et
menneske i humør eller i stemning til at drikke.
Ikke sjældent er det også oplevelser af perioder med høj stress,
der virker som udløser, især hvis disse tilstande ofte tidligere er blevet bort-medicinerede med brug af alkohol. For så vil kroppens celler have en hukommelse om en handling, der plejer at følge og som
hjælper på (stress)tilstanden – i hvert fald momentant.
Nogle gange skal man nærmest forcere en anden aktivitet igennem,
som gerne må være energikrævende, så at den ophobede, psykiske
energi, der også er en del af trang-fænomenet, kan finde et andet udtryk. Det kan f.eks. være at gå eller løbe en tur, tage 20 armbøjninger,
eller at tale i telefon med et andet menneske, som forstår problemstillingen og som med sit nærvær kan hjælpe med at ”tage luften ud af
ballonen”.
Netop fordi der vitterlig er tale om en større energi-ophobning
bag om fænomenet trang, er det ikke sjældent at sådanne energiudladninger bagefter resulterer i en følelse af oplevet træthed. Bid
dog gerne mærke i, at der skal en eller anden form for handling til,
der kan bringe dig et andet sted hen bevidsthedsmæssigt.
Mennesker, der er kommet i vane med at omdirigere trang på denne
måde, og som er godt forankrede i deres ønske om afholdenhed, kan
nogle gange slippe af sted med en mindre krævende indsats, som
dog oftest så vil være et udtryk for, at de har øvet sig længere.
Denne adfærd kan også praktiseres overfor bare fornemmet lyst,
der er ganske almindelig, og slet ikke lige så svær at håndtere som
egentlig trang. Det, jeg taler om her, er, at man giver efter for selve
tankeeksperimentet med at drikke alkohol, og herefter forestiller sig
en række forskellige realistiske scenarier. Det kræver som sagt lidt
øvelse, eller forudgående terapi, men i nogle situationer kan det være
helt på sin plads, at man rent faktisk forestiller sig, at man drikker
alkohol (eller tager stoffer). Så kan man eksempelvis sige til sig selv:
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Okay, så lad os antage, at jeg gav efter for trangen nu … hvad er det så,
der plejer at ske bagefter (og som jeg virkelig ikke ønsker skal ske) …?
Der er således stor afvæbnende effekt deri, at man tænker hele
tankerækken til ende, herunder at man benytter sig af tidligere
erfaringer til at lave realistiske fremskrivninger af dét, som så
med stor sandsynlighed ender med en uheldig situation.
Den helt store behandlingsmæssige indsats handler – i nævnte eksempel – derfor også om at koble yderligere et led på tankerækken,
så at procesudviklingen, der ellers indtil dette tidspunkt har været:

Hvis stress … så alkohol … = glad i låget, nu skal være:
Hvis stress … så alkohol … = kortvarigt glad i låget
– med sandsynlige, alvorlige negative konsekvenser til følge.

Afgørende for processen med at forstå trang er at indse, at det netop
er en proces, der kickstartes et sted, og som siden får uhensigtsmæssigt meget fart på (momentum).
Kunsten er at gribe en trang i at udvikle sig på forhånd eksempelvis ved at vide, at dette er en stressfremkaldende situation og herefter
forsøge at komme ud af den igen, inden det går galt.
Processen med trang, der vokser i styrke, indtil den bliver til en
handling af eksempelvis at drikke alkohol, er så stærk, at den kan
overdøve dét, vi normalt opfatter som sund fornuft, og får ofte mennesker til at gøre ting, som de fortryder bagefter.
I modsætning til eksemplerne med brugen af spejl-neuroner, der i
markedsføringsmæssig sammenhæng udnyttes til at få mennesker til
at købe noget, de ikke selv havde planlagt, er vores nuværende situ
ation, at:
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Vi ønsker at få folk til at holde op med en given adfærd!
Vi er nødt at forstå de tilsyneladende autonome mekanismer, der kommer i spil, når mennesker taber kontrollen over sig selv, så dem, det
sker for, kan lære at bremse dette kontroltab, førend det er for sent.
Men vi er også nødt til at gøre det på en måde, hvor vi samtidig
realistisk anerkender, at noget vi slet ikke ønskede skulle ramme os
– nemlig at vi oplever drikketrang – har fundet sted.
LAD OS OPSUMMERE
Når folk mister kontrollen til alkoholen, har vi altså at gøre med et
fænomen af steppebrandslignende karakter. Det er fysiologisk. Receptorer bliver aktiverede. Ofte af forhold, vi ikke engang kan nå at
registrere med vores dagsbevidste sind, eksempelvis af lyde, billeder
(reklamer) eller af adfærd, vi registrerer hos andre. Eller af indre
impulser eller vaner som kæder eksempelvis forekomsten af følelsesmæssig stress sammen med handlingen at drikke alkohol. Og som alt
sammen har et trang-aktiverende potentiale.

Trang er på denne led også en energi-ophobning, som man
ikke kan eller skal negligere.
Man kan altså ikke tænke denne første påvirkning væk … den
sker bare!
Man kan kun søge at omdirigere denne energi, når først den
har manifesteret sig som egentlig trang.
Og dette er kunsten! At gøre netop dette … at omdirigere lysten
… trangen … at give den en anden retning, inden det er for
sent.
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På sin vis kan man altså hævde, at det hele har noget med pirring af
gøre. Pirring af nogle meget følsomgjorte fysiologiske og bevidsthedsmæssige områder, der lige som eksempelvis en sexuel lyst ikke
bryder sig om at få stillet noget i udsigt, der sidenhen afblæses igen.
Det drejer sig dels om at undgå unødig pirring, der ikke bør eller skal
belønnes, og så drejer det sig om – i sammenhængen alkohol eller
stoffer – dels om at håndtere den uønskede pirring, der har fundet
sted på en hensigtsmæssig måde.
For lad os også være realistiske. I vores alkoholtolerante samfund
må mennesker, som er blevet (over)følsomme over for alkohol, stadig affinde sig med at møde mange pirrende situationer, de skal lære
at håndtere.
Sådan som vores verden er skruet sammen, vil man i stor udstrækning
skulle affinde sig med at blive pirret af mange trang-aktiverende indtryk, også selvom man måske havde bedre af at være beskyttet imod
denne type påvirkning. Sådan ser virkeligheden bare ikke ud. Der afholdes stadig fodboldkampe, barnedåb, fyraftens-samlinger, receptioner og fester, bare for at nævne et fåtal af de situationer, hvor man
kan møde alkohol. Og der har vi end ikke indregnet de mange hyldemeter af alkohol, der møder enhver, som bevæger sig ind i et hvilket
som helst supermarked.
Kan man så ikke bare lukke øjnene for fænomenet? Fortrænge, at
det eksisterer? Nej, desværre heller ikke. Det er lidt som, hvis jeg
sagde:
Nu må du ikke tænke på den blå elefant. Det eneste, du ikke skal
tænke på er … den blå elefant.
Du må tænke på lige, hvad du vil … bare ikke den blå elefant.
Hvad tænkte du på?
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Lad mig gætte … den blå elefant? ?
På samme måde er det med alkohol. Det er umuligt at undgå at skulle
forholde sig hertil. Og at lade som om alkohol ikke eksisterer er et
håbløst forehavende.
Forskellen er bare, at for den kemisk afhængige, i modsætning til
såkaldt almindelige mennesker, kan alkoholen potentielt set være
dødelig hver eneste gang, han eller hun giver efter for trangen til at
drikke på grund af det kontroltab, der følger.
Når man altså i tide og utide bliver konfronteret med alkohol, og følgelig risikerer at udløse trang, og hermed også mulige kontroltabsoplevelser, så giver det mening at gøre sig nogle overvejelser om,
hvordan en sådan aktiveret trang kan uskadeliggøres igen.
Det, vi nu skal til, er altså at se på, hvordan man bedst håndterer situationer, hvor pirring har fundet sted; hvor trang-fænomenet er blevet aktiveret, og hvor det er helt afgørende, at man alligevel ender
med ikke at handle på trangen.
Løsningen, i al sin enkelhed, ligger i førnævnte spørgsmål:
“Hvad kan jeg gøre i stedet?”
Det helt afgørende ved denne måde at håndtere trang-situationen på
er, at den derved ikke negligeres eller fortrænges. Den får ikke at vide,
at den er hverken forkert, unaturlig, forbudt eller andet, som ud fra
alle biologiske symptombeskrivelser vil være en decideret løgn eller i
det mindste en selvmodsigelse.
Blå elefant du er der ikke!
– “Jo, Gu’ f … er jeg så!”
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Trangen er der. Lysten er der. Måske endda i massive mængder. Det
er rigtigt, og ikke til at fornægte. Det er heller ikke unaturligt. Det er
bare ubelejligt!
Som den ungersvend, der på et uheldigt tidspunkt mærker en øget
blodgennemstrømning i visse regioner, har spørgsmålet meget at
gøre med timing.
På hvor sent et tidspunkt introduceres således tankegangen: Hvad
kan jeg gøre i stedet?
Jo mere fart, der er kommet på underskoven af neurologiske impulser, der tilskynder til alkoholindtag, jo sværere er det at ændre kurs
igen.
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Vi vil senere i denne bog behandle vigtigheden af at sætte relevante,
meningsgivende aktiviteter ind, i stedet for at drikke. Så du på et
hvilket som helst tidspunkt vil føle dig så velstimuleret, at drikketrang slet ikke opstår i dit sind.
Men dette er de langsigtede strategier, der involverer planlægning,
og at du tager ansvar for dit liv og din problemstilling. I den sammenhæng kan det måske glæde at blive oplyst om, at førnævnte trang
udslukkes jo mindre den stimuleres over tid.
Denne opgave handler om det akutte alarmberedskab.
Hvad gør man, når trangen allerede står og banker voldsomt på ens
hoveddør?
Du skal derfor nu udtænke 5 forskellige scenarier, hvor det er realistisk, at du kunne udvikle drikketrang.
Du kan for eksempel være klaustrofobisk, mens du kører i bus, eller
være ophidset efter en diskussion med din ægtefælle, når dit yndlingshold har tabt eller vundet i fodbold, har modtaget kritik på arbejdet,
hvis du skal møde mennesker, som gør dig vred, giver dig ulyst eller
du har andre negative stemninger overfor, når vinteren synes uendelig lang – eller andet, som kan sætte dig i en situation, hvor du faktisk
har lyst til at give efter for trangen til at drikke alkohol eller indtage
andre stemningsændrende midler.
Muligvis er dine fødder allerede på vej ind på baren, eller dine hænder er ved at lægge en flaske vin ned i indkøbsvognen?
Stil dig herefter spørgsmålet: Hvad kan jeg gøre i stedet?
Kan du eksempelvis, i bussen, forestille dig, at du stiger ud, et par
stoppesteder tidligere, og går resten af vejen? Kan du efter den ophedede diskussion med din ægtefælle alligevel gå ham eller hende i
møde og få normaliseret situationen? Eventuelt bede om en timeout
med henvisning til, at du er ekstra følsom i denne tid? Kan du dreje
fokus væk fra fodboldtabellen, og huske på dit liv og din hverdag?
Kan du – helt simpelt – sige ”nej” til samvær med mennesker, som
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dræner dig for energi eller gør dig ophidset? Kan du spise en Marsbar, og få blodsukkeret mere på plads? Kan du se dine fødder dreje
væk fra baren og købe dig mere tid?
Find nu 5 eksempler på truende, realistisk situationer og giv samtidig svar på spørgsmålet: Hvad kan jeg gøre i stedet for at drikke
eller tage stoffer? Det er dumt at snyde sig selv for den ekstra styrke
det giver” i det virkelige liv”, ikke på forhånd at have forestillet sig
disse situationer.
Det sidste råd, jeg vil give dig, i forhold til at bekæmpe uvelkommen
trang, er lige så effektfuldt, som det er simpelt: Det handler om at
være taknemmelig. Tænk på, hvad der gør dig taknemmelig ved at
være ædru. Tænk over, hvad det gør for dine relationer, for din sundhed, for dit velbefindende, for din økonomi … Bagom al oplevet
trang, ligger der den tanke, at ”måske ville alting være bedre,
hvis …” For så vidt, du til stadighed minder dig om, hvor meget
glædeligt der er ved at være ædru, har trang-fænomenet alt andet
lige meget sværere ved at dukke op.
Skriv derfor også gerne for dig selv en liste over det, du har at være
taknemmelig over, som kan direkte henføres til, at du afstår fra at
drikke alkohol eller tage stoffer.
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DEN FYSISKE SIDE AF HELBREDELSE /
OMLÆGNING AF LIVSSTIL
At komme sig fysisk efter længere tids overforbrug eller misbrug, er
ikke en eksakt videnskab. Der er dog visse ting, man kan sige med
sikkerhed:

Skadevirkningen i de fleste tilfælde vil være proportional med
misbrugets intensitet og varighed, ligesom personens alder og
fysiske form har en betydning for hvor hurtigt, man kan forvente at genvinde den tabte styrke, selvtillid, koncentrationskraft og hukommelse.

Herudover er de fleste råd, der kan gives, de samme råd, der gives i
forhold til at forvente en sund livsstil af alle andre befolkningsgrupper også. Og som bekendt er der mange forskellige meninger om,
hvordan en sund levestil defineres og om de forskellige metoder og
veje dertil.
I fraværet af en lærebog, der kan levere svarene på disse spørgsmål
specifikt i forhold til misbrug, har jeg valgt at dele en række selverhvervede erfaringer, som alle for mig har bevist deres værdi i praksis,
men som næppe alle ville kunne dokumenteres videnskabeligt.
Til dette kapitel skal derfor lyde en opfordring:
Tag gerne ved lære – men gør det, der føles rigtigt for dig!
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Som det vil være fremgået af flere tidligere afsnit, er det først og fremmest en bevidsthedsmæssig forandring, der skal til for at få bugt med
et misbrug af stemningsændrende midler. Når kroppens behov udkonkurrerer det mentale i en kamp om opmærksomheden – jævnfør snakken om trang, kemiske afsporinger, dopamin eller tilstandsafhængig
indlæring, er det også på sin plads at tale om, hvordan man styrker og
afbalancerer kroppen for at forhindre, at kortsigtede fysiske behov
kommer til at afspore ellers udmærkede forløb, hen imod en langsigtet
omlægning af livsstil.
Når for eksempel mennesker på et givent tidspunkt fornemmer stor
lyst til eller egentlig trang efter alkohol, kan det ikke udelukkes, at
fænomenet henter ekstra styrke ved forskellige kost- og ernæringsmæssige ubalancer på samme måde, som eksempelvis kostmæssige
ubalancer kan give sig til udtryk i en trang efter sukker. Nogle af disse
ubalancer kan dog rettes op igen med forholdsvis lette ændringer i
adfærd, hvorved lyst eller trang-fænomenet mindskes.
Dette handler de næste afsnit om.
AT MOTIONERE
Et af de mest taknemmelige områder, man kan spore fremgang på i
retning af øget velbefindende, er ved at begynde at bryde vanen med
at være for stillesiddende. Vi taler altså om, at du skal sætte dig nogle
mål med afsæt i din nuværende livsstil, der forøger det antal minutter, du er i bevægelse. Det vil sige, at hvis du på nuværende tidspunkt
går ned til bussen, så vælg nu i stedet at gå hen til det næste busstoppested. Hvis du kommer steder, hvor der er en elevator, så tag nu
trappen.
Jeg hørte engang en læge udtale, at der burde hænge handicap-skilte
på elevatorer, fordi sunde og raske mennesker end ikke burde overveje at tage elevatoren i stedet for at få noget af den dejlige motion,
vi har så godt af, og som så mange får alt for lidt af.
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Har du en cykel, der står i et skur og sjældent er ude at trille, så kør
nu ned til bageren på cyklen i stedet for at tage bilen. Føler du, at du
i forvejen får bevæget dig udmærket, eventuelt via dit arbejde, så
sørg for at introducere noget mere wellnessorienteret bevægelse eksempelvis ved, at du opsøger et træningscenter og dyrker yoga, går i
dampbad eller får en massage for at få en afstressende eller fysisk
oplevelse. Dette kan naturligvis anbefales til alle.
Hvis du har et par løbesko og ikke får dem brugt, så stil dem frem
på et forpligtende, synligt sted. Så bliver det nemmere at hoppe i
dem. Få allerhelst lagt en aktivitet ind i din hverdag, der får din puls
mærkbart i vejret. Sundhedsstyrelsen anbefaler en halv times motion
dagligt. Det afgørende er, at du hele tiden gør en lille smule mere,
end du gjorde i går. Lad være med at lave en stor revolution på én
gang. Din krop vil sandsynligvis hade dig for det og risikere at vende
tilbage til nogle vaner som måske nok var usunde, men mindre smertefulde – hvis du lægger for hårdt ud.
Sæt derfor delmål. I dag trappen. I morgen cyklen. Måske en gåtur
rundt om søen? Arranger en prøvetime i et træningscenter! Book en
massage! Men begynd forandringsprocessen med det samme! Bare
lidt … din krop vil elske dig for det!
Når der ikke kan slås nok på denne tromme, hænger det sammen med
nogle biokemiske kendsgerninger om hjernens signalstoffer, som vedrører alle, der har misbrugt stemningsændrende stoffer herunder alkohol. Det vil sige, at når en misbruger ønsker sig ”gode fornemmelser”,
så vil den første indskydelse altid være at introducere disse ved at udføre en stemningsændrende handling typisk ved at indtage alkohol eller
stoffer, der er en handling som aktiverer noget uden for én selv. Dette
nævnes som kontrast til at fastholde opmærksomheden på de indre tilstande og lære at håndtere dem på en moden facon herunder at bearbejde de tankemønstre som med fordel kan dirigeres i nye retninger.
Disse misbrugsprægede, udefrakommende stemningsændrende
handlinger, der her refereres til, indebærer samtidig, at ”kroppens egen
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kemiske fabrik” forbliver uvirksom, fordi den ikke holdes i træning.
Efter en sådan periode med doping i afdelingen for lykkefølelser, sker
der ofte det, at mennesker, når de ophører med brug af de stemningsændrende midler, falder ind i nogle meget forventelige perioder af
(oplevet) depression. Det er nærmest en logisk følge.
Når ”hjernens fabrik” ikke er sat op til at producere de rigtige signalstoffer, kan det ikke være anderledes. Fænomenet er at sidestille
med en muskel, der er utrænet. Den vil heller ikke kunne fungere efter
hensigten.
Et andet betragteligt problem, der kan tænkes at have sine rødder i
samme forhold er, at mange, der på denne måde har stimuleret hjernen med on/off-knappen i uhensigtsmæssige doser, risikerer at havne
i unødvendig, antidepressiv behandling for nogle symptomer, der
enten kun ville have været forbigående, hvis de fik mere tid til at
rette sig op, eller som ikke er blevet sat i korrekt forbindelse med et
(mis)brug af stemningsændrende stoffer.
I alle tilfælde vil kroppen, efter en periode med kemisk overstimulering på grund af misbrug, have usigeligt godt af at komme på banen,
i forhold til at frembringe blandt andet endorfiner og andre signalstoffer, der har en glædesskabende effekt. Disse velkendte, velbehags
frembringende stoffer er altså en behagelig sideeffekt af al fysisk træning eller motion.
En anden glædelig sideeffekt af fysisk træning, er den stærkt afstressende virkning, motionen har på kroppen. Emnet stress behandles
selvstændigt i et kommende afsnit, men allerede med henvisning til
bogens tidligere gennemgange af stress, i forhold til fornuftige erstatningsaktiviteter, tør det være indlysende, at fysisk træning er et
af de mest effektive anti-stress instrumenter, der findes.
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Hvordan har du det med at blive talt til om nødvendigheden af fysisk
træning (bevægelse)?
Tænker du, at det var da dejligt, at få det udstillet... det må jeg hellere se at komme i gang med?
Eller har du mere lyst til at kaste noget tungt efter mig (forfatteren),
fordi jeg for 1000. gang ikke bare gør opmærksom på det indlysende, men også tramper rundt i et bed af dårlig samvittighed?
Hvis du godt ved alt dette, men ikke handler på det, hænger det
sandsynligvis sammen med enten et indgroet selvhad, dårligt selvværd, angst for at mærke, hvor dårlig formen i virkeligheden er,
skam-følelser eller noget andet kedeligt – som dog alt sammen givetvis vil blive udfordret, hvis du begynder at skrive om det.
Prøv derfor, om du kan skrive lidt om dit forhold til fysisk træning, i
din dagbog.
Prøv også at opstil nogle få punkter, som forekommer realistiske for
dig, og som du gerne vil forpligte dig til.
Det er, meget vigtigere, at du kommer i gang med noget, end at du
gør noget “perfekt”.
Stop læsningen og skriv lidt om, hvad der falder dig ind vedrørende
dit behov for at være fysisk og motionsudøvende. Og gør det så bagefter!
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TRANG-DÆMPERE (KOSTTILSKUD)

I det følgende vi jeg beskrive, hvordan kosttilskud, olier og vitaminer
kan dæmpe trang. Det vil sige, at når du spiser de her anbefalede kosttilskud, vil du komme til at opleve, at det bliver forholdsvist lettere
ikke at give efter for trangen til at drikke alkohol – imod dit eget ønske!
Indtagelsen af disse produkter i trangdæmpende øjemed er afprøvet
på en lang række kemisk afhængige eller storforbrugere (herunder
mig selv) og andre med en usund trang efter eksempelvis sukker. Og
fælles for alle vidnesbyrdene er, at de beretter om en markant nedsat
trang til alkoholen eller de søde stoffer, når man tager dem.
Nu tænker du måske: Jamen, var det ikke det samme, som blev omtalt i afsnittet om medicinske, trangdæmpende behandlinger?
Til dét spørgsmål skal lyde et klart og rungende ”Nej”.
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Antabus er et aversions-middel, der giver stærkt ubehag, hvis du
drikker. Og alle de andre midler, nævnt i afsnittet om Medicinsk behandling af afhængighed, handler om at slukke for oplevelsen af
oplevet lyst og glæde, når man drikker alkohol.
De kosttilskud, jeg vil anbefale, har dels at gøre med en genopbygning
af kroppen, efter et misbrug af alkohol, dels at forebygge at trang overhovedet opstår ved at tilføre nogle kosttilskud, som mindsker følelsen
af lyst til at drikke.
Forslagene handler således om at stabilisere dig, når afholdenhed er
opnået, og at forebygge at uønskede tilbagefald lettere sniger sig ind
på dig og tager magten.
At behandle forskellige former for misbrug med kosttilskud falder
uden for medicinalindustriens område, bl.a. fordi det drejer sig om
naturlige produkter, der ikke fremstilles kemisk, og som derfor heller ikke kan patenteres og massefremstilles med stor profitmargen.
I USA er fænomenet dog ved at vinde større indpas under navnet
Nutrigenomics. Der forskes i det på universiteterne, og det handler
helt grundlæggende om, hvordan forskellige fødestoffer på et molekylært plan interagerer med generne.
Grundtanken er, at man ved at ændre på selve kosten – enten ved at
tilføre eller fjerne specielle fødeemner eller kosttilskud – kan påvirke
kroppens velbefindende, sundhed og funktionsevne. Blandt andet omtales en del af den genetiske årsagsforklaring på, hvorfor nogle mennesker udvikler misbrug og afhængighed, som The Reward-Deficiency
Syndrome, eller som vi allerede har været inde på, at det er en dysregulering i blandt andet hjernens belønningssystem, som gør, at visse
mennesker misbruger stemningsændrende midler og handlinger til at
kompensere for denne mangel.
Nutrigenomics introducerer ideen om, at selve denne biokemiske
underskudstilstand af særlige signalstoffer kan påvirkes i opadgå284
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ende retning ved at indtage eksempelvis en række aminosyrer, der er
proteiners byggesten, ved siden af en anbefalelsesværdig dosis af
antioxidanter, vitaminer og olier.
Alle mine individuelle klienter, der gennemgår bevidstgørelsesforløb om alkohol i min klinik anbefales at tage disse præparater. Og
de rapporterer samstemmende om, at det giver dem en større ro at
indtage disse kosttilskud.
I TV2-programserien ”Sidste Omgang” modtog alle deltagerne også
disse produkter, selvom det på grund af klipningen ikke fremgår lige
tydeligt af alle programmerne. Jeg er dog ikke i tvivl om, at de i alle
tilfælde også hjalp deltagerne til at opnå bedre resultater.
I takt med at mit arbejde er blevet mere synligt for flere, og efterspørgslen på produkterne derfor er steget, har jeg fået en virksomhed
til på nettet at lave en egentlig ”Trang-pakke”, der kan købes billigere, end det ville koste at købe alle produkterne enkeltvis13. Jeg har
ingen økonomiske interesser heri andet end at sørge for, at mine klienter får de bedste præparater til den mest overkommelige pris. Gå
ind på hjemmesiden, hvis du synes, det har relevans for dig. På sitet
finder du et særligt link på forsiden, der hedder ”Carl Christian anbefaler”: http://da.vitaviva.com/tilskud-alkohol.
Den sidste kostmæssige anbefaling, jeg vil give i denne bog, er i sin
tid blevet præsenteret for mig under overskriften: Det indre brusebad.
Dette sidste kostråd er gratis og rimeligvis det allernemmeste at følge:
Det går ud på, at man skal begynde dagen med at vise omsorg for sin
krop ved at indtage to store glas vand – helt almindeligt rent vand –
inden man foretager sig noget som helst andet.

13 Se mere herom på www.vitaviva.com.
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Det vil sige: Inden man drikker kaffe! Inden man ryger en cigaret! Inden
man spiser morgenmad!
Tankegangen er – udover at dine hjerneceller vil elske dig for det,
fordi de hermed får langt bedre mulighed for at kommunikere indbyrdes – at dine indre organer, i mindst lige så høj grad som dit ydre,
har brug for et (indre) brusebad.
Når du på denne måde sørger for at lade din krop få en god og nødvendig gennemskylning, inden du foretager dig noget som helst
andet, så vil den belønne dig med øget velvære, energi og funktionsdygtighed resten af dagen. Snyd ikke dig selv for denne fordel!
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Sæt dig med din dagbog og skriv en liste over de ting, du har følt
trang til, eksempelvis sukker (chokolade), nikotin, kaffe, the, alkohol
eller stoffer.
Oplever du også – magtfuldt – trang i forhold til eksterne handlinger
såsom shopping, udlevelse af (ekstraordinær) sexualitet, spil (lotto
eller gambling) og mad (udover almindelig sult)?
Hvis det er tilfældet, ser du måske tydeligere dit mønster af ”afhængig personlighed”?
Måske er også du et menneske (som mig!), der har en ”dysreguleret
hjerne” og blandt andet lider under en for lav dopamin-forekomst i
hverdagen?
Kender du til et mønster af at ”fixe” dig selv i ting, mennesker og handlinger?
Tager du ekstra kosttilskud og olier i forvejen? Tager du i givet fald
nok? Er doserne de rette?
I modsat fald bør du nu overveje, om du bør introducere disse tiltag i
dine anstrengelser for at få bugt med eventuelle forekomster af trangfænomenet.
Gik du ind på http://da.vitaviva.com og checkede produkterne ud?

287

ATTITUDE,
INDSTILLING,
VILLIGHED
Selve den måde du tænker om, at du nu skal til at tage livtag med et
eventuelt misbrug, kommer med al sandsynlighed til at afgøre, hvordan forløbet ender. Jeg kan derfor ikke understrege nok, at det vil
have en fantastisk, positiv effekt, hvis du på nogen som helst måde
kan tænke, at det er en dejlig, velkommen eller spændende proces, der
venter dig.
Alternativet til denne måde at tænke på, som jeg desværre ser alt
for ofte hos mange, der ikke får hjælp, er, at de snarere tænker:
”Nej, hvor bliver det bare svært, dette her … hold da helt op, hvor
bliver det hårdt … ”.
Med denne måde at tænke på, risikerer du, at give dig selv netop disse
oplevelser. Pas på med, hvad du tænker!
Det engelske udsagn attitude is everything må derfor siges at være
særdels relevant at fremhæve også i forhold til den proces, du netop
har taget hul på.
Du kan prøve at forestille dig en situation, hvor du skal yde en
særlig indsats enten til et jobinterview, 100 meter løb eller et foredrag, du skal holde – og tænker:
”Det kommer sgu nok ikke til at gå særligt godt, dette her … ”
Hvordan mon resultatet bliver, hvis man på forhånd poder sig selv
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med denne indstilling? Et andet ofte fremført udsagn i misbrugsbehandling er:
Det samme menneske vil altid drikke eller tage stoffer igen …
Bag dette lidt kryptiske udsagn gemmer sig den opfattelse, at en
garvet misbruger eller et kemisk afhængigt menneske, der ikke forandrer sig, vil altid vende tilbage til tidligere tiders måde at gøre
tingene på – og det vil sige at ty til alkohol eller stoffer.
Underforstået: Der skal være en stor forandringsvillighed til stede,
for at de gamle vaner ikke skal få taget overhånd igen, jævnfør afsnittet om motivation. En anden måde at udtrykke det samme udsagn på
lyder:
Hvis du ikke ændrer kurs (nu), ender du sandsynligvis dér,
hvor du var på vej hen …
Og de fleste mennesker har – inden et givent opgør med umådeholden brug af alkohol eller stoffer – haft kurs et meget kedeligt sted
hen. Hvis man skal følge ovenstående argumentationsrække, så vil
det altså være det samme kedelige sted, som man tidligere har haft
inden for øjesyn, der vil blive ens endestation, hvis man ikke akut gør
noget anderledes.
Hvis disse udsagn rummer nogen som helst sandhed, er det altså af
afgørende betydning, at der rokkes ved selve villigheden til forandring.
Både i forhold til den helt generelle måde at anskue verden (positivt
eller negativt) på. Og i forhold til det at være villig til at prøve noget nyt.
Og det er ikke bare en kosmetisk forandring, der her henføres til. Det er
en dybtgående forandring, der potentielt set vil ændre hele dit væsen til
det bedre, jævnfør det tidligere fremførte Chris MacDonald-udsagn om,
at: ”Der findes ingen gode slankekure. Der findes kun regulære livsstilsskift”.

289

CARL CHRISTIAN RANDOW

Hvis du er som de fleste misbrugskandidater, er du sandsynligvis meget
egenrådig og for en stor del styret af vaner. Disse vaner har i perioder
med underskud været de indarbejdede mekanismer, du har haft tillid til
skulle få dig sikkert i havn. Og de har også virket.
Men de har rimeligvis været dikteret af et energimæssigt underskud på grund af din livsstil og har tjent mere til at undgå, at du faldt
igennem, end de har bibragt dig nye udviklingsmuligheder. Du er
sandsynligvis også blevet opfattet som ret stædig af din omverden.
Mennesker i misbrug har traditionelt brug for meget forudsigelighed
i deres hverdag, fordi deres energiressourcer er i underskud. Ofte vil
dette også komme til udtryk ved en større grad af reservation over
for andre mennesker, end det var tilfældet, da alkohol-problemstillingen var mindre fremskreden. Dette hænger ikke mindst sammen
med de krav, misbrugere ofte føler, at andre mennesker (”hele verden”) møder dem med. Krav om deltagelse, krav om at yde, krav om
at forholde sig til forskellige ting, krav om ærlighed og naturligvis:
Krav om ædruelighed.
Krav, der alle sammen pr. definition kommer til at ligge og konkurrere med et stadigt stigende ønske om eller behov for at beruse
sig. Der er således en meget åbenlys interessekonflikt i spil, som over
tid ofte vindes af afhængigheden, der tiltusker sig stadigt mere magt.
Det er efter sådanne personlighedsskift – som udover den fysiske
forgiftningstilstand helt grundlæggende handler om, at prioriteterne
har forandret sig – at misbrugere og misbrugskandidater kan risikere
at løbe ind i udsagn fra deres omgivelser i retning af:
Du er ikke den samme, som jeg giftede mig med. Hvad er der blevet
af dig? Du virker helt forandret.
Eller – som bogens titel vil indikere:
Man virker på omgivelserne som om, man er fortryllet.
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Desværre tillægger mennesker, der har oplevet sådanne reaktioner fra
omgivelserne, sig ofte en naturlig distance til dem, der peger fingre
ad dem, både for at undgå at såre venner eller familie yderligere og
for at bevare noget af æren i behold.
Mange kedelige afvisninger- og kritik af misbrugeren har nødvendigvis den effekt, at vedkommende bliver mere tilbageholdende
over for andre mennesker. Også efter at alkoholen og stofferne igen
er taget ud af ligningen … Så er det bare motiveret af følelser af
skyld og skam over tidligere tiders handlinger, samt måske en ærlig
tvivl om, hvorvidt eksempelvis den ny vundne ædruelighedstilstand
nu også vil vare ved.
Når et afvænnet menneske skal relatere sig til verden, hænger noget
af det menneskesky mønster ofte ved. Til dette – og til opgøret med
lignende mønstre – kræves villighed.
Du udfordres således på din villighed til at turde tænke:

· Ja, der er noget om snakken … Det kan godt være, at jeg 		

		 har brug for at forandre mig på flere planer, jo mere jeg 		
		 kommer ind i dette her.
Når jeg oplever denne nødvendighed, vil jeg vælge at se på
		 det, som en kærkommen udfordring, der kan bringe mig videre.
Det er i orden, at jeg bliver udfordret på mine vaner.
Jeg vil gerne prøve at gøre tingene anderledes (herunder at
		 tænke positivt om hele projektet med at omlægge livsstil i
		 forhold til alkohol og andet).

·
·
·
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BRYD FORTRYLLELSEN
Hvordan er din indstilling til forandringer? Byder du forandringer
velkomne? Eller hader du dem som pesten? Er der nogle typer forandringer, du holder mere af end andre?
Hvis du tager dig selv i at tabe modet for en tid, vil du så forpligte
dig til at prøve at prøve at ”komme op på hesten igen” og tænke
anderledes, end du plejer – hen imod en mere positiv vinkling?
Hvordan er din indstilling til denne del af bogen, der kræver din
aktive deltagelse?
Hvad tænker du om at have påbegyndt et selvudviklingsforløb med
henblik på at ransage dit forhold til stemningsændrende stoffer?
Hvordan vil du have det, hvis andre finder ud af, hvad det er, du har
gang i?
Hvem, kunne du godt tænke dig, skulle vide om det?
Hvem må helst ikke vide det? Hvorfor?

292

KEMISK LIVSHISTORIE

I processen af bevidstgørelse om misbrugets omfang, betydning og
varighed, er vi nu nået til, at du skal kende din egen kemiske livshistorie. Dette er en større opgave, og det er meget bedre, at du giver
dig god tid og går grundigt til værks, end at du haster den igennem
for at hurtigere nå videre til næste punkt eller næste opgave.
Når jeg giver en opgave af lignende karakter til mennesker, jeg har i
terapeutiske forløb, anbefaler jeg dem altid at stykke besvarelsen op
over adskillige dage, måske endda uger. Erfaringsmæssigt, får man et
meget bedre resultat af at se på nogle af spørgsmålene, besvare dem
og så holde en pause. I den mellemliggende periode vil du opleve, at
der er dukket flere ting op. Og når du fortsætter næste gang, vil det
derfor være fra et endnu mere bevidstgjort udgangspunkt. Dette finder meget sjældent sted med samme effekt, som hvis man bare skriver det hele ud i én køre.
Formålet med denne opgave er at skænke dig bevidsthed om hele din
historie med alkohol eller andre stemningsændrende midler. Det
gøres ud fra devisen, at det i al fremtid vil være væsentligt sværere for
dig at ”snyde på vægten” og gå i den forkerte retning, hvis du ærligt
forinden har konstateret, at den røde tråd med eksempelvis et overforbrug af alkohol eller anden stemningsændrende adfærd nok snarere er et sømandsreb, der har fulgt dig igennem en stor del af tilværelsen. Og altså ikke kun i den seneste tid, selvom det måske nok er
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på det seneste, at de værste negative konsekvenser har ophobet sig.
En anden ting, der er vigtig, er at forstå, hvor selve din inspiration til
at drikke, på netop din måde, kommer fra. Hvem var det således, som
satte standarden i din opvækst eller ungdom, og som dermed kom til
at præge din adfærd i en uheldig retning? Hvis du på denne måde kan
konstatere, at det måske ikke ligefrem har været verdens sundeste
rollemodeller, der har præget dig, så kan det af og til også give momentum til den handling af at rykke fri fra samme indflydelse.
Anbring dig derfor nu et roligt og behageligt sted med god tid og din
dagbog og besvar de følgende spørgsmål:
1) Hvad er dine tidligste minder med alkohol eller stoffer, hvor
andre end du selv er påvirkede?
		Hvilke personer dukker op i dette minde?
		Blev der generelt drukket alkohol eller indtaget stoffer i din
familie eller i dit opvækstmiljø?
Hvem var disse personer, og hvilken relation havde de til
dig? Var de rollemodeller for dig?
Var nogen i din familie på lægeordineret, afhængighedsskab
ende medicin (sove- eller nervemedicin)?
Kender du til, at nogle af dine forfædre, fjerne eller nære
slægtninge har været afhængige af alkohol, stoffer eller
medicin?
Har du oplevet at blive lagt i fuld narkose? Hvor mange gange?
Mange sådanne oplevelser kan godt have aktiveret et misbrugspotentiale og blandt andet affødt en efterfølgende ”tolerance øgning”.
Var der problemer med de voksne eller ældre eller yngre søskende i familien på grund af alkohol eller stoffer? Var der
problemer i de voksnes udvidede omgangskreds eller blandt
arbejdskollegaer?
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2) Hvornår begyndte du selv at drikke alkohol eller tage stoffer?
Hvor gammel var du?
Hvem introducerede dig?
Hvor foregik det? Hvor ofte?
Hvornår begyndte det at blive hyppigere?
Hvilke stoffer tog du? Blandede du alkohol og stoffer?
Lav en liste over alle de forskellige stemningsændrende midler, du har indtaget.
Skriv ud for hvert af dem, hvilken effekt de gav dig.
Hvad er dit foretrukne “stof” (herunder alkohol)?
Er du (psykisk) afhængig?
Hvornår registrerede du selv, at du var blevet (psykisk) afhængig?
Hvad ønskede du at opnå, når du drak eller tog stoffer? Er
det med det samme formål, du bruger alkoholen eller stofferne i dag?
3) Hvordan påvirkede dit alkohol eller stofforbrug dine omgivelser?
Hvem reagerede først på dine udsvævelser? Hvornår gjorde
de det? Lyttede du?
Beskriv, for dig selv, op igennem årene, hvordan dit (mis)
brug har påvirket din opvækstfamilie, din valgte familie,
dine venner og dine arbejdskammerater!
Skriv en liste over alle de betydningsfulde mennesker i dit
liv og beskriv deres reaktioner på dit overforbrug eller din
misbrugsadfærd!
Hvad mener de om dit forbrug eller misbrug?
4) Har du en opfattelse af, at dit forhold til rusmidler er problematisk?
Hvor mange gange har du forsøgt at standse dit (mis)brug
eller at indtage mindre?
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Lykkedes det? Hvordan gjorde du?
Har du nogensinde været i egentlig misbrugsbehandling?
Hvad er årsagen til at du lige nu sidder og læser i denne bog?
Har du nået din personlige bund?
Når du har besvaret spørgsmålene, vil du med fordel kunne tage en
snak med et menneske, du føler tillid til, om det du er nået frem til.
Det er altid vigtigt at sætte ord – også efterfølgende – på så vigtige
ting, som bevidstgørelsesprocesser af denne art er. Du skal ikke bare
gå med det for dig selv!
Formålet med opgaven er at dels gøre dig bevidst om, hvem har
været dine rollemodeller i forhold til, at du har udviklet det (mis)
brugsmønster, du praktiserer, dels hvad det er, du har haft indtaget
igennem årene, som har afstedkommet, hvad sikkert er både en øget
tolerance og eventuelt også diverse hændelser af kontroltab.
Hvis du føler dig overvældet over besvarelserne, og ikke har nogen
at snakke med om det, så tøv ikke med at søge hjælp, hos kommunen
eller hos en privat udbyder af misbrugs-behandling. Dette er alt for
store spørgsmål at gå med alene.
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Denne opgave og erkendelserne, der gerne må følge, er helt afgørende i arbejdet med at lægge sine rusmiddel-vaner om. For det er
med denne opgave, at du laver den første aktive handling hen imod
at bryde med fortryllelsen … ved at få udstillet, at alting ikke er så
rosenrødt – fortryllet – som du måske har gået og indbildt dig selv.
Dette kan jeg sige med stor sikkerhed, fordi rusmidlernes natur i
deres essens er forførende og således altid vil bestræbe sig på at
skabe romantiske forestillinger om, hvordan det i virkeligheden var
… det var jo ikke så slemt … var det vel? Kom nu …
Det er det samme punkt (6), der i WHO’s afhængighedsdefinition
lyder: patienten oplever …
… fortsat brug, trods erkendt skadevirkning.
Hvis noget nogensinde har lydt naturstridigt, må det da være dette
fænomen; at et menneske igen og igen siger til sig selv (og mener det):
Aldrig mere! Aldrig, aldrig mere! For ved næstkommende lejlighed at
hengive sig – gladeligt – til endnu en omgang rusmiddel-bøllebank!

Der synes således slet ikke at være nogen forbindelse (hukommelsesmæssig) imellem de oplevede, negative konsekvenser
og den side af personen, som ønsker at beruse sig.

Dette er et meget iøjnefaldende paradoks, for i alle andre sammenhænge er misbrugere eller kemisk afhængige ikke logisk usammenhængende eller utilregnelige. Det er kun i rusmiddel-spørgsmål, at
dette forekommer.
Målsætningen må således være at skabe sammenhæng imellem hukommelsen om negative konsekvenser og den oplevede lyst til mere
298

F O RT RY L L E T

(mis)brug. Det er dette, man som alkohol-coach eller misbrugsrådgiver kan håbe på sker, når et menneske når sin bund; at man kan arbejde med vedkommende kognitivt (forståelsesmæssigt), så han eller
hun bedre selv får øje på – og husker – hvilke konsekvenser dét at give
efter for beruselsestrangen typisk fører med sig.
Det bedste, man kan håbe på, er, at det er de værste oplevelser, et
menneske automatisk husker på, når det gør sig overvejelser om,
hvorvidt det bør give efter for trangen til at drikke eller tage stoffer
igen. I hvert fald, hvis det er et kemisk afhængigt menneske, som oplever kontroltab, når det først går i gang.
For de kemisk afhængige er hver eneste rustur et spil russisk roulette, som nødvendigvis nogle må tabe. Også for mennesker, som
ikke er nået helt så vidt, men som er begyndt at mærke til negative
konsekvenser af (mis)bruget, må øvelsen, at bevidstgøres som i den
følgende opgave, siges at være værdifuld.
En grundig udført opgave – som også rummer de følelsesmæssige
minder fra oplevelserne – kan således hjælpe også denne gruppe af
mennesker i forhold til planlægningen af det fortsatte, kontrollerede
forbrug, hvis dette er en målsætning.
Opgaven går ud på, at du, under de forskellige rubrikker, der følger
i næste afsnit, krydser de nævnte konsekvenser af, du kan genkende
fra dig selv, og som er en direkte følge af dit forbrug af rusmidler.
Når du er færdig med afkrydsningen, venter en opgave med at uddybe nogle af punkterne for dig selv.
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BRYD FORTRYLLELSEN
Hvis du oplevede modstand overfor ovenstående tekst, så stands lige
op og anerkend for dig selv, at dette er et svært emne, og at der (muligvis) er noget i dig, som vil forsøge at kæmpe imod en sådan bevidstgørelse.
Hvis dette var tilfældet, så træf nu en bevidst beslutning om at fortsætte ned af denne sti, også selvom om du må opleve en smule ubehag i begyndelsen.
Du har kurs imod et mål, som rigeligt ophæver dette ubehag.
Hold en pause, inden du fortsætter!
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NEGATIVE KONSEKVENSER AF MIT
FORHOLD TIL RUSMIDLER
(SPØRGESKEMA)
Sæt kryds i nedenstående skema ud for alle de konsekvenser, du
mener, at dit forhold til rusmidler har afstedkommet.
Er du ”kun” ved at anskue et forhold til alkohol – og har aldrig
misbrugt andre stemningsændrende midler – vil du kunne glæde dig
over, at der er mange punkter på den nedenstående liste, som du aldrig vil have været i nærheden af.
I stedet for at blive forarget over overhovedet at blive sat i bås
med mennesker, som har pådraget sig denne anden form for negative
konsekvenser, så glæd dig blot over en mere begrænset konsekvensprofil.
Kryds venligst af nedenfor!
Negative konsekvenser af mit (mis)brug
Fysiske konsekvenser

Sæt
kryds Etisk

Føle sig dårligt tilpas

Løgne

Søvnbesvær

Ulykkelig

Dårlig fordøjelse

Brud på egne værdinormer

Problemer med afføringen

Utroskab

Leverskader

Uærlighed (herunder ”hvide
løgne” og fortielser)

Kommet til skade
Oplevet blackouts
(efter en rus)
Dårligere hukommelse
(også når ædru)

Tyverier
Slået ting i stykker i vrede
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Bedrevet svig

Sæt
kryds
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Negative konsekvenser af mit (mis)brug
Fysiske konsekvenser
Oplevet blackouts
(efter en rus)
Dårligere hukommelse
(også når ædru)
Ulykker
Dårlige tænder
Indlæggelse på psykiatrisk
(eventuelt tvang)
Indlæggelser på hospital
Opkastninger
Nedsat hygiejne
Nedsat kondition

Sæt
kryds Etisk

Tyverier
Slået ting i stykker i vrede
Skadet andre fysisk / psykisk
Bedrevet svig (snydt / stjålet
fra arbejdsgiver)
Udvist dårlig dømmekraft
Båret nag
Udvist uansvarlighed
Selvmordstanker
Selvmordsforsøg
Andet

Ophør af menstruation
Tab af vægt /
vægtforøgelse

Følelsesmæssigt / Mentalt

Brug af stoffer for at blive rask

Jalousi

Svedeture

Misundelse

Abstinenser

Arrogance

Kuldegysninger

Angst

Infektioner

Selvmedlidenhed

Dårligt blodomløb

Føle sig mislykket

Hallucinationer (hørelse)

Skyld

Hallucinationer (syn)

Skam

Antabus

Tåler ikke kritik
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Negative konsekvenser af mit (mis)brug
Fysiske konsekvenser
Afgiftnings-medicin,
eksempelvis Risolid,
Klopoxid, Metadon

Sæt
kryds Følelsesmæssigt / Mentalt

Fobier (forskellige angstfænomener)
Indbildsk

Dårlig korttidshukommelse

Selvforagt

Dårlige spisevaner

Egocentreret

(Uforklarlig) træthed

Druk-sentimental

Rystelser

Rædsel

Dårlig balance

Ulykkelig

Blandingsmisbrug

Svært ved at lytte

Hjertebanken

Desperation

Højt blodtryk

Fordømmende

Lavt blodtryk

Vrede

Alkoholforgiftning

Ensomhed

Udpumpning

Bondeanger (fortrydelser)

Overdosis

Had

Prostitution

Føle sig (uretmæssigt) krænket

Andet

Dårlig selvtillid
Nem at provokere
Planlægger misbruget

Arbejde
Sygemeldinger
Mødt op med tømmermænd
Nedsat præstationsniveau

Mistænksom
Dårlig samvittighed
Urolig
Følelser af magtesløshed

Usamarbejdsvillig
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Negative konsekvenser af mit (mis)brug
Arbejde

Sæt
kryds Følelsesmæssigt / Mentalt

Humørsvingninger

Hjælpeløs

Mange forskellige
arbejdspladser

Sorg

Opsigelser
Fyringer
Mundtlige advarsler

Benægtende
Fordomsfuld
Bedrevidende

Skriftlige advarsler

Offer-mentalitet (Det er de
andres skyld …)

Dårlig produktivitet

Andet

Dårlig evne til at følge med
Mistillid fra arbejdsgiver
Dårlige beslutninger
Omplaceringer
Afbrud af uddannelse
Fratagelse af ansvarsområder
Usikker optræden
Tyverier

Familie / Socialt
Isolering
Dårligere kontakt med
børnene
Svigtet egne børn
Køb af venner

Sove over sig

Følelsesmæssige udbrud
over for familien

Andet

Skænderier

Økonomisk

Passiv aggression (møder /
”straffer” verden med tavs
vrede)

Solgt huset / lejligheden på
grund af dårlig økonomi

Stjålet fra familiemedlemmer

Solgt inventar

Separation

Skilsmisser
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Negative konsekvenser af mit (mis)brug
Økonomisk
Salg / pant af andre ejendele
Gæld
Overtræk af konto

Sæt
kryds Familie / Socialt

Psykisk vold (voldsomme
skænderier / aggressiv
adfærd)

Køb af unødvendige sager

Svær at omgås som ædru /
stoffri

Bistandshjælp

Tab af venner

A-kasse

Følelse af at være anderledes

Lån

Farer op uden grund

Konkurs

Udsættelse af gøremål

Ikke betalt regninger
Skattegæld

Grandios adfærd
(storhedsvanvid)

Pantefoged

Svigtet samlever

Ubetalt narkogæld ca. kr.

Svigtet mand eller kone

Ubetalte værtshusregninger
ca. kr.

Tab af tillid

Smidt ud af fagforening

Skift af venner

Har i alt brugt ca. beløb til
alkohol / stoffer
kr.

Følelse af at stå udenfor

Andet

Flytning

Ikke indbudt til fester
Projicering af skyld / skam
over på andre (giver andre
skylden for egne fejl)
Sætte familie / venner i
forlegenhed

Kriminalitet

Andet

Smugling (af stoffer?)
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Negative konsekvenser af mit (mis)brug
Kriminalitet

Sæt
kryds Sexuelt

Forsikringsbedrageri

Overdreven sex ved beruselse

Tyverier

Tab af potens

Svindel

Utroskab

Indbrud

Kønssygdomme

Kørsel i påvirket tilstand

Har ladet sig udnytte

Ulovlig kørsel (uden kørekort)

Tilfældige partnere

Hærværk

Mangel på glæde ved sex

Slagsmål

Afvist på grund af beruselse

Mishandling

Ulyst fra partner

Betingede domme

Mange partnere

Samlet tid afsonet i fængsel:

Prostitution

Sæt
kryds

Brugt sex for at opnå ting
Andet

Ingen sexappetit
Andet

Når du har sat krydserne én gang, så læg skemaet fra dig og hold en
pause. Lad der gå et stykke tid. Når det føles rigtigt igen at se på
konsekvenserne, så tag skemaet frem og observer, om der ikke har
indsneget sig lidt flere krydser end første gang, du gennemgik det.
Det plejer der at gøre.
Der sker typisk det, når folk gennemgår en opgave som denne, at
de overraskes over, hvor omfangsrige, de negative konsekvenser har
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været og hvor mange livsområder, der har været berørt. Måske er
dette også tilfældet for dig? Men det er desværre ikke nok passivt at
krydse konsekvenserne af og så håbe på, at du vil kunne huske dem
næste gang, du står og skal veje for og imod. Dertil er rusmiddelkraften for forførende og vidnesbyrdene for massive til, at det er realistisk at tro, at valget vil falde ud til fordel for sund fornuft.
Vi skal altså ind og lave nogle stærkere hukommelsesmæssige bindinger på disse spørgsmål. Bindinger, som også rummer dine følelser. Vi udvider derfor opgaven.
Du bedes gå tilbage i opgaven og kigge på hovedrubrikkerne fysiske
konsekvenser, arbejde, etisk, følelsesmæssigt/socialt, økonomisk, familie/socialt, sexuelt og kriminalitet og herefter udvælge mellem 3
og 5 forskellige konsekvenser fra hver rubrik, som du i særlig grad
mærker ubehag ved, når dine øjne falder på dem. Det skal med andre
ord være de af konsekvenserne, du er mindst stolt af! Det er vigtigt,
at du er ærlig og anerkender, hvad der er passeret, og hvad det stadig
gør ved dig at huske tilbage herpå.
Beskriv herefter i din dagbog udførligt, ud for hvert punkt:
Hvordan tog situationen sig ud?
Hvem var involveret i situationen? Hvad skete der?
Hvilke konsekvenser fik det?
Hvilke følelser vækker det hos dig at genopleve situationerne?
Hvordan har det påvirket dine relationer efterfølgende?
Har det fået andre konsekvenser?
Når du har været igennem alle punkterne, er du måske parat til at gå
videre til næste opgave. Det kan også være, at du i stedet har brug for
at samtale med et andet menneske om den proces, du er påbegyndt.
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Dette kan varmt anbefales – ikke mindst for at undgå, at det bliver
en “venstrehånds opgave”.
Fra mine erfaringer med denne form for arbejde sammen med
mennesker i behandling, kan jeg fortælle, at rigtig mange kommer til
mig, efter at have forberedt sig hjemmefra og udbryder: Det var da
ikke særligt svært! Var det bare det?
Lige indtil vi sætter os ned og taler om, hvordan hver enkelt punkt
udspillede sig i virkeligheden, hvem var til stede og hvad skete der?
Det er således især den proces med at beskrive hændelsesforløbene
og ikke mindst de berørte (andre) menneskers følelsesmæssige reaktioner, som kan være ret anstrengende at sætte ord på – med stor efterfølgende bevidsthedsskabende effekt til følge.
Læg derfor bogen væk nu, og giv dig selv (hvis det er realistisk) et
tidsrum med et andet menneske, du har tillid til. Måske er din partner
til stede? Måske skal du opsøge en god ven eller veninde, et andet familiemedlem eller andre?
Når du sidder sammen med dette andet menneske, så bed om lov
til at måtte fortælle om, hvad det gør ved dig at se dig selv spejlet i en
opgave og bog som denne.
Hvis du er blevet følelsesmæssigt berørt af opgaven og ikke har et
menneske tæt nok inde på livet til, at du vil kunne samtale om disse
forhold, skulle du måske gøre dig overvejelser om at enten kontakte
en professionel misbrugsterapeut eller opsøge Anonyme Alkoholikere eller et af de andre beslægtede 12-trins fællesskaber?
I disse fællesskaber vil din frustration, sorg eller angst ikke være ubekendte størrelser. Og husk på, at det eneste, der kræves for at blive
medlem (selv for et prøve-medlem) er et ønske om at holde sig ædru
eller stoffri den pågældende dag.
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Efter at du nu har fået indsigt i, hvad det har kostet dig eventuelt at
misbruge alkohol og andre stemningsændrende midler, skal vi vende
blikket mod hvad det var, du håbede på at opnå ved at beruse dig.
Det har meget store behandlingsmæssige perspektiver at kende sin
egen misbrugspersonlighed. Det var det emne, der blev gennemgået
i afsnittet om arousal-satiation-fantasy misbrugs-personlighedstyperne på s. 57.
Det gentages:
Arousal betyder at være opstemt (opkvikket) og som typisk er den
effekt, mennesker ønsker, der vil have en hurtig, opkvikkende effekt,
og hvor man føler sig mere magtfuld og stærk.
Satiation er den effekt, der søges af mennesker, som holder af at føle
sig bedøvede; at der bliver slukket lidt for lyset, og at man ikke kan
mærke sig selv så meget som i hverdagen. Dette er også den effekt
stressede mennesker går efter, når de selvmedicinerer – og det er derfor også denne kategori, de fleste danske overforbrugere af alkohol
hører til.
Fantasy er den foretrukne effekt hos dem, som foretrækker at drømme
sig væk og gå på indre opdagelsesrejser. Herved skabes parallelle verdener som alternativ til virkeligheden.
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Som tidligere nævnt er det vigtigt at huske på, at bag en hvilken som
helst stræben efter en rus gemmer sig reelle psykologiske behov.
Tankegangen er, at intet menneske ville gå så langt, som det er
tilfældet, for at blive tilfredsstillet af rusmiddelindtagelse, hvis ikke
der bagved gemte sig nogle stærkt følte behov for det, rusmidlerne
leverer. Det er derfor helt nødvendigt, at de bliver taget meget seriøst, også i en given behandlingsproces. Vi skal derfor nu have afgjort, til hvilken kategori, du hører – mest. For som nævnt tidligere,
kan man godt føle sig tiltrukket af mere end én kategori.
Mest sandsynligt er det dog, at der vil være én gruppering, man
føler sig mere beslægtet med end de andre. Det bør derfor være forholdsvis nemt at regne ud til hvilken kategori, man tilhører. Det begynder først at blive vanskeligt, når et menneske benytter sig af flere
stemningsændrende stoffer, på samme tid!
Til illustration kan nævnes, at en alkoholafhængig person (satiation /
bedøvelse), som altid starter sine rusoplevelser med eksempelvis kokain eller amfetamin (arousal/opstemt), bør sætte som sin første prioritet, arousal (opstemt). Det er fordi, det første behov, vedkommende
søger at tilfredsstille med sit indtag af rusmidler er et behov for at
blive opkvikket (aroused). Først herefter kommer behovet eller ønsket
om at ”komme ned igen” (satiation/bedøvet) på banen. Det er derfor
meget vigtigt i en behandlingssammenhæng at få fastslået: Hvad er
det, et menneske tager først?
Yderligere et vanskeligt fænomen behøver at blive nævnt her, og det
er, når mennesker har et forhold til deres arbejde som et stemningsændrende middel. Effekten, vi taler om, som den ofte langvarige,
koncentrerede arbejdsindsats skænker, er én af arousal; at et menneske føler sig helt ”høj” af sit arbejde. Hvad tror du disse mennesker
gør, når de kommer hjem? Rigtigt – de drikker naturligvis alkohol for
at komme ned. Hvilken type (mis)bruger er så disse mennesker? Er de
mere arousal (op) end de er satiation (ned)?
310

F O RT RY L L E T

Svaret er, at de er “kryds-afhængige” på deres egen sære facon. De
ønsker altså først at komme “op” – og siden “ned” igen – men allerhelst i kombination. Sunde erstatningsaktiviteter, og i det hele
taget en livsstil, der ikke skal kede disse mennesker halvt ihjel, bør
således også rumme begge disse yderligheder. Men det er væsentligt
at notere sig, at jagten på en stemningsændring for disse mennesker
først går rundt om en længerevarende tilstand af at være ”høj” (aroused) igennem en arbejdsindsats. Og derfor vil kedsomhed og understimulation for denne type mennesker være et lige så vigtigt indsatsområde som at holde sig sunde alternativer til indtag af alkohol for
øje, ved at være opmærksom på midler til stressbekæmpelse.
Til sammenligning, må du gerne prøve at forstå, at en hard core type
”satiation-misbruger,” der mest ønsker “bedøvelse,” kan vågne fra en
god nattesøvn og sætte sig og indtage et stof, der lige med det samme
gør dem “bedøvede” eller afslappede igen. Det kan lyde bizart for
mange, men jeg har talløse eksempler på mennesker, der enten tager
nerve- eller sovemedicin, som det første lige fra morgenstunden.
Når det, vi ønsker at afdække, skal have en effekt, der peger fremad,
i forhold til også at udtænke sunde erstatningsaktiviteter, så er det nødvendigt, at vi kender til alle disse temperamentsmæssige præferencer.
For det er den sunde opfyldelse af reelle behov, der skal komme til –
på sigt – at erstatte stofferne og alkoholen sådan, at du på en hvilken
som helst dag kan undgå at tage et uønsket tilbagefald. Simpelthen,
fordi du ved din nye livsstil er mere velstimuleret i dit liv.
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Kender du allerede fra de tidligere gennemgange af dette spørgsmål
din misbrugs-personlighedstype?
Hvis dine tanker ”kun” går i retning af alkohol; hvilken type alkohol, ville du så helst indtage?
Er det eksempelvis Tequila-shots? (typisk Arousal). Eller måske et
glas rød- eller hvidvin? (Satiation). Og hvilken tilstand var i de fleste
tilfælde gået forud, hvis du skal overføre billedet på din hverdag?
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I nedenstående skema vil du kunne se, hvilken sandsynlig misbrugspersonlighed, du tilhører.
Der er endvidere indsat et punkt med forslag til, hvad der kunne
tænkes at være sunde erstatningsaktiviteter for de behov, som hidtil
er blevet tilfredsstillet ved stof- og alkoholindtag.
Kemiske stoffer med misbrugspotentiale, der medfører
Arousal
(Opstemt)

Satiation
(bedøvet /
afslappet / mæt)

Fantasy
(parallelle verdener /
fantasirejser)

Kokain,
Amfetamin

Heroin,
(Alle smertestillende
præparater) Metadon,
syntetisk morfin,
Ketogan m.fl.
Benzodiazepin
(nervemedicin, indslumringsmedicin)

LSD, Mescalin,
psilocybin svampe,
pigæbler

Alkohol i form af
visse former for
spiritus og (tørre)
mousserende vine

Alkohol, mest i form
af øl og (hed)vine,
herunder cognac og
lignende druebaserede spirituosaer

Kemisk fremstillede
designer-drugs
såsom:
Fantasy
Ecstacy (MDMA)
PCP Englestøv

Hash (THC)

Hash (THC)

(Alle typer alkohol
indtaget hurtigt)
Diverse former for
slankepiller
Ritalin og andre
ADHD-medicin typer
Ecstasy (MDMA)
(I den mildere ende
af skalaen: Nikotin,
koffein)
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Stemningsændrende handlinger, der for den afhængige
personlighed kan udvikle sig til egentlig afhængighed
Arousal
(Opstemt)

Satiation
(bedøvet /
afslappet / mæt)

Diverse former for
hasard / gambling

Madorgier (over
spisning)

Sexuelle besættelser

Diffus TV-kiggeri

Shopping og indkøbs
manier

Enarmede
tyveknægte

Fantasy
(parallelle verdener /
fantasirejser)
Overdreven indlev
else i særlige TV-se
rier og identifikation
med personerne heri
Rollespil i forskellige
former, herunder på
computer

Kleptomani
Arbejdsnarkomani
Voldelige krigs,
sports / action com
puterspil
Eksempler på sunde erstatninger for den storforbrugende eller kemisk
afhængige, når opsøgt og dyrket i rette mængder, på rette tidspunkter
Arousal
(Opstemt)

Satiation
(bedøvet /
afslappet / mæt)

Fantasy
(parallelle verdener /
fantasirejser)

”Hurtige ”sports
grene, kampsport,
løb, dans, aerobic,
styrketræning,
bjergbestigning,
action eller spænd
ingsfyldte aktiviteter,
skydning, motorløb
eller action prægede
filmoplevelser.

Sejlsport (ikke
konkurrence), fitness
(motionstempo), Tai
Chi, spadsereture
(naturoplevelser –
herunder fiskeri),
havepleje, pasning af
dyr, korsang, filateli
eller filmoplevelser.

Rollespil, skuespil,
meditativ dans, di
verse kunstoplevels
er, hvor virkeligheden
forskydes eller
filmoplevelser.
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Fortsat
Arousal
(Opstemt)

Satiation
(bedøvet /
afslappet / mæt)

Fantasy
(parallelle verdener /
fantasirejser)

Sex, madlavning, TV,
musik (lytte / skabe),
computerspil, læsning,
yoga, meditation
Åndelig praksis

Sex, madlavning,
TV, musik (lytte /
skabe), computerspil,
læsning, yoga, meditation
Åndelig praksis

Sex, madlavning,
TV, musik (lytte /
skabe), computerspil,
læsning, yoga, meditation
Åndelig praksis

Dine egne personlige (mere meningsgivende)
erstatninger for misbruger-adfærd
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Læs disse forslag til erstatningsaktiviteter igennem og lad dig endelig inspirere. Men dette er givetvis kun et lille udpluk af aktiviteter,
som du selv vil kunne gøre meget større og mere relevante.
Som det måske ikke har undsluppet din opmærksomhed, går nedenstående aktiviteter igen i alle de tre misbrugspersonlighedstyper: Sex,
madlavning, TV, musik (lytte/skabe), computerspil, læsning, yoga, meditation og åndelig praksis. Dette er der en naturlig forklaring på. De
kan nemlig udføres på alle tre måder:
Sex kan dyrkes hårdt, blidt og iført rollespilsuniformer – med meget
mere. Udførelsen har endvidere en stærk afstressende virkning.
Madlavning kan være en kunst, som dyrkes lige så opfindsomt – stærkt
krydret, 7 retter, og på opdagelse i fremmede kulturer.
Diverse TV-oplevelser kan, afhængig af programmernes indhold, sti
mulere på vidt forskellige måder – eksempelvis action- og gyserfilm,
madlavnings- og rejseprogrammer.
Musik, der enten lyttes til eller udøves, kan være hård rock, klassisk
(stille) eller verdensmusik, der giver en drømmende rejsefornemmelse.
Computerspil kan være krigs-spil eller action-spil, strategi-spil, eller
rolle-spil eller eventyr-spil som for eksempel World of Warcraft.
Den velstimulerende læsning kan på tilsvarende måde være spæn
dingsromaner, diverse former for afslappende læsning (historie), eller
titler, der tager læseren med på fantasifulde rejser og færder.
Selv yoga, kan stimulere bredt ved, i form af astanga-yoga (hård fysisk form for hatha-yoga) og Bikram-yoga i 40 graders varme, at henvende sig (også) til arousal-personligheden, mens henholdsvis raja-,
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kriya-, bhakti- og jnani-yoga kan siges at stimulere andre temperamenter eller behov.
Og sluttelig kan selv meditation udøves på forskellige måder, i form
af eksempelvis dynamiske meditationsformer, der rummer bevægelse,
beroligende eller indadvendte meditationer (Transcendental Meditation eller Sahaj Marg eller Mindfulness) og i fantasy-retning ved de
forskellige former for drømmerejser (Silver-metode).
Det fremgår forhåbentligt tydeligt af ovenstående, at der er mange
forskellige former for adfærd, som er både sund og stimulerende – i
forskellige retninger – og som kan gå som fuldgode erstatninger for
megen beruselsesadfærd.
Når adspurgt, vil mange mennesker med en misbrugende livsstil udtrykke et savn efter en større grad af meningsfuldhed i deres tilværelse, jævnfør afsnittet om at være i dopamin-mæssigt underskud.
En sådan større meningsfuldhed kan komme fra alle de nævnte aktiviteter ikke mindst, når de samtidig involverer kontakt og tilnærmelse
til andre mennesker.
At søge en åndelig vej, ligger lige for, og er også indeholdt i nogle af
de nævnte aktiviteter (yoga eller meditation). Dette spørgsmål (behov)
vurderes dog, hos oprigtigt søgende, til at transcendere eventuelle
temperamentsbestemte behov og kan således søges af alle med en effekt, som jeg vurderer til at være hævet over alle de andre aktiviteter.
Heraf den specielle fremhævning.
Visse af aktiviteterne, vil nogen måske have bemærket, var også
nævnt i afsnittet om den afhængige personlighed og kan således udvikle sig til at blive usunde erstatningsafhængigheder (sex, Tv, spil,
mad), hvis ikke adfærden eller aktiviteterne parres med agtpågivenhed og bevidsthed om misbrugspotentialet. Husk i denne sammenhæng på, at for den hårdkogte misbruger eller kemisk afhængige har
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alting misbrugspotentiale – og kan benyttes som stemningsændrende
middel, hvis bare mængden (intensiteten) er stor nok.
Din opgave går nu ud på at arbejde med, hvilke erstatningsaktiviteter, du vil introducere eller opprioritere i dit liv i stedet for den
(for) dominerende rolle, rusmidlerne har haft. Dette må gerne være
en tidskrævende opgave i betragtning af, hvor vigtig en rolle aktiviteterne skal udfylde.
I behandlings-regi, er det af pædagogiske årsager ofte blevet fremført,
at hvis et menneske blot ville investere den samme mængde energi i
løsningen af problemet (helbredelsesaktiviteterne), som vedkommende investerede i at beruse sig, herunder at udtænke planer og muligheder for fremtidigt brug, så ville helbredelsesprocenten være 100.
I din ransagelsesproces, stil dig også spørgsmålet, om der er en særlig aktivitet, som du enten har opgivet eller tidligere altid har drømt
om at tage op? Måske vil nu være et meget godt tidspunkt til at få
støvet aktiviteten af igen?
Der skal ikke herske tvivl om, at formålet med at introducere disse
aktiviteter er at stimulere dig så voldsomt til mere positiv energi og
udfoldelse, at i hvert fald den del af tilskyndelsen til at beruse sig,
der kommer fra at være understimuleret eller overstimuleret (stress),
vil ophøre med at udøve sin virkning.
I forhold til den tidligere opgave: “Hvad kan jeg gøre i stedet”,
er disse forslag til ændret levevis eller adfærd altså langsigtede løsninger, der tjener til at dække meget dybe behov. De er ikke akutte
løsningsforslag på kraftig trang-udvikling, men snarere forslag til
strukturelle ændringer, der skal forhindre, at man tager et uønsket tilbagefald ud af ren og skær kedsomhed eller sågar over-stimulation.
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Opstil en plan for dine fremtidige helbredelsesaktiviteter efter at
have overvejet nøje, hvad der skal være de rigtige aktiviteter at sætte
i stedet for misbruget! Det tør være indlysende, at en halv eller hel
times aktiviteter ikke kan erstatte 12 timers værtshusbesøg. Lad det
derfor være en omfangsrig plan, der godt må holde dig beskæftiget
et større antal timer om ugen.
Hvis du for eksempel har drukket meget alene om aftenen og samtidig har været meget ulykkelig, så vær særlig omhyggelig med at indlægge sociale aktiviteter på disse tidspunkter.
Har du siddet meget på værtshus, er det sociale aspekt pr. definition
vigtigt at få med ind i dine aktiviteter.
Forpligt dig til – allerede nu – at indgå aftaler om at få en prøvetime
til eksempelvis yoga, kampsport eller fitness (eller andet)!
Opsøg et amatørteater så du kan få udlevet din indre skuespiller!
Eller ring nu og book dig en tur på fiskekutteren! Sæt i alle tilfælde
handling på!
Nu!
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IMPULSKONTROL /
TILSIDESÆTTELSE AF EGNE BEHOV
Efter mange års indgående studier af misbrugeradfærd (blandt andet
min egen!) tegner der sig efterhånden et klart billede af én gennem
gående svaghed, der går igen hos alle misbrugere.
Og det er: Fraværet af evnen til behovsudskydelse.
Misbrugere er simpelthen dårligere end alle andre til at vente på
at få deres behov opfyldt.
I stedet hersker typisk en adfærd á la: Jeg vil have det! Og jeg vil
have det nu!
I bogen ”Følelsernes Intelligens” beskæftiger Daniel Goleman sig
indgående med dette emne. Han fortæller blandt andet om psykologen Walter Mischel, der var tilknyttet Stanford University og som i
1960’erne udførte en række tests for at undersøge 4 årige børns evne
til enten at kontrollere deres impulser eller udskyde deres behov.
Til dette formål benyttede han sig af en såkaldt skumbanantest:
Testen går ud på, at han, typisk sammen med barnets far eller mor,
instruerer det pågældende barn i, at det vil blive efterladt i et (videoovervåget) lokale, hvor der ligger en skumbanan (en særlig type slik)
på bordet.
Denne ene skumbanan er allerede barnets. Det er belønningen for
at deltage i eksperimentet. Den véd barnet, at det må få. Herefter
introduceres selve øvelsen:
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Hvis barnet er i stand til at udskyde indtagelsen af denne skumbanan,
indtil efter en given tidsperiode på mellem. 15-20 minutter, så vil det
få én til skumbanan som belønning for at have ventet!
Der er altså helt håndgribelige præmieringer i udsigt til barnet, hvis
det er i stand til at udsætte sit behov efter slik. Eksperimentet går
herefter ud på at filme og studere de forskellige børns reaktion på
den situation, de er blevet bragt i. Blandt de børn, som viste sig i
stand til at udsætte deres behov, så man, at de benyttede sig af forskellige strategier for at opnå deres målsætning:
Nogle børn ville holde hænderne op foran øjnene for ikke at se på
fristelsen; andre igen ville snakke med sig selv, synge, lege med hænder og fødder eller sågar prøve at falde i søvn for at undgå at komme
til at spise slikket.
Børnene, som var i stand til at udskyde deres behov, fik herefter
to skumbananer, som belønning efter ventetiden.
Cirka 1/3 af børnene havde dog ikke så meget held i deres forehavende og endte med at spise slikket, inden deres mor eller far og
undersøgelseslederen kom tilbage i rummet.
Nogle af disse børn tog skumbananen bare sekunder efter at være
blevet efterladt alene. Disse børn besad altså, med al tydelighed, ikke
evnen til at udskyde deres behov. Herefter fortsatte alle børnene deres
vante tilværelse, og de blev først kontaktet igen af dem, der forestod
undersøgelsen, da de stod foran at skulle forlade gymnasiet, 12-14 år
senere. Og det var ved denne genopfølgning af børnene, at det blev
klart for forskerne, at reaktionerne i 4 års alderen havde været stærkt
symptomatiske for, hvordan det skulle gå dem senere i livet.
De børn, som havde været i stand til at modstå fristelsen havde således:
”bedre sociale kvalifikationer; de var mere personligt effektive, mere
selvhævdende og bedre til at håndtere de skuffelser, livet bringer. De
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lod sig ikke så let slå ud, og de var mindre tilbøjelige til at blive handlingslammede og opleve regression i stressede situationer og til at
blive usikre og forvirrede under pres. De tog udfordringer op og forfulgte dem og gav ikke op over for problemer, og de havde selvtillid
og følte sig sikre og var pålidelige og ansvarsbevidste. Endelig var de
initiativrige og kastede sig ud i forskellige projekter, og mere end et
årti efter skumbanantesten, var de stadig i stand til at udsætte tilfredsstillelsen i forbindelse med deres bestræbelser på at nå et mål.”14
De børn, som ikke havde været i stand til at modstå fristelsen udgjorde – som sagt – cirka 1/3 af børnene, og for dem så virkeligheden
en del anderledes ud, da opfølgningen fandt sted:
”De var fælles om at have et mere problematisk psykologisk portræt.
Som unge, var de mere tilbøjelige til at vige tilbage fra sociale kontakter, til at være stædige og ubeslutsomme, til at blive bragt ud af
ligevægt på grund af skuffelser og til at opfatte sig selv som ”dårlige” eller uværdige. De havde også en større tendens til at opleve
regression eller blive handlingslammede i stressede situationer, til at
blive mistroiske og fornærmede, hvis de ikke ”fik nok”, til at blive
jaloux og misundelige og til at overreagere på irritationer med et
iltert temperament og derved fremprovokere skænderier og slagsmål. Og efter alle disse år var de stadig ikke i stand til at udsætte
tilfredsstillelse.” (Daniel Goleman)
Som om alle disse mere fordelagtige reaktionsmønstre ikke var nok,
så havde de børn, som havde været i stand til at tøjle deres behovstilfredsstillelse, en endnu større og mere konkret, målbar fordel senere i tilværelsen, end de børn, som ikke havde udviklet denne færdighed. Ved de amerikanske optagelsesprøver til universitetet (de
såkaldte SAT-tests), scorede de også mærkbart bedre.
14 Walter Mischels forsøg, opsummeret ved Daniel Goleman, i bogen ”Følernes Intelligens”.
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Den gruppe, som ikke havde evnet udsættelsen, scorede således i
gennemsnit 524 og 528 point på henholdsvis de sproglige- og matematiske færdighedstests, mens de tilsvarende tests for børnene som
havde kunnet vente med behovstilfredsstillelsen, i de samme områder scorede henholdsvis 610 og 652 points eller samlet, 210 points
bedre end den anden gruppe.
Når man samtidig ved, at disse resultater afgør – ikke bare om
man kommer på universitetet, men også i givet fald, på hvilket universitet med alt, hvad dette indebærer for den fremtidige velfærd i
dagens USA – så er det indlysende, at færdigheden:
At kunne tøjle sine behov – indtil mere fordelagtige tidspunkter – er
et meget skæbneformende talent.
Daniel Goleman konkluderer:
”Der findes måske ikke nogen mere fundamental psykologisk fær
dighed end det at modarbejde impulser”.
Og Daniel Goleman fortsætter med at synliggøre mulige forbindelser til vores interesseområde – misbrug af stemningsændrende midler – med det følgende udsagn:
”Evnen til at udskyde tilfredsstillelsen af en impuls har fundamental
betydning for en masse anstrengelser, lige fra at overholde en slankekur til at arbejde mod at tage den lægevidenskabelige embedseksamen”.
Hvis man skal gennemføre en omlægning af en livsstil væk fra stimulanser, der på mange måder kan sammenlignes med at gennemføre en slankekur, så er det altså helt givet, at resultatet i den sidste
ende vil komme til at bære vidnesbyrd om den pågældendes evne til
at tilsidesætte et behov. Det antages derfor i det følgende for givet,
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at mennesker, som er kommet i den situation, at de har mistet kontrollen over (passende) mængde og – især – tidspunkt for rusmiddelindtagelsen, er i underskud af evnen til impulskontrol.
Når jeg har talt med klienter, indskrevet i behandling, om dette
forsøg, så er der i øvrigt mange, der udbryder:
“Jeg tror, jeg ville have tilhørt den gruppe, som ikke kunne udskyde
mit behov. Og det har jeg i øvrigt altid været ret dårlig til”.
Hvis man ud af alle disse indicier kan udlede, at det er sandsynligt, at
der vil være en overvægt at misbrugere i den gruppe, som har svært
ved at udskyde deres behovstilfredsstillelse, så bliver det følgende
spørgsmål naturligvis mægtigt interessant:
Hvad kan man gøre ved det?
Er denne tilbøjelighed til hurtig tilfredsstillelse så indgroet eller nedarvet, at vi lige så godt kan vænne os til at have mindre succes i alle
livets spørgsmål – herunder i forhold til alkohol? Svaret er heldigvis
et klart og rungende: Nej! Med en sidste afstikker over i Daniel Golemans univers, får vi fastslået:
”Der findes … rigeligt med vidnesbyrd om, at følelsesmæssige færdigheder som impulskontrol og nøjagtig aflæsning af en social situation kan læres”.
Det kræver dog, at noget nyt indlæres! Års erfaring inden for behandlerverden bekræfter mig hver eneste dag i, at det kan lade sig
gøre. At ændre i så grundlæggende reaktionsmønstre, der for de fleste har fået mange år til at blive indgroede vaner, kræver dog en disciplineret arbejdsindsats. Det er altså hverken gjort på en formiddag
eller aften eller ved læsningen af en bog. Den meget positive pointe
er dog, at det kan lade sig gøre.
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Et fravær af ønsket om og villigheden til at lære sig det nødvendige
nye er dog med al sandsynlighed det samme som at … ja, netop:
Bestille mere af det samme af det, der ikke har bragt gode resultater
med sig.
Lad os derfor i det følgende begynde at se nærmere på evnen til behovsudskydelse ved at udføre en række øvelser.
Sandsynligvis skal der en erkendelse af, at denne evne har været
fraværende og en erkendelse af, at dens fravær har forårsaget (stor?)
smerte til, førend du vil være motiveret til at foretage en forandring
på dette punkt. Med erkendelsen af nødvendigheden af at arbejde
med dette punkt, gemmer der sig dog også et par andre, nødvendige
forholdsregler eller forbehold: For så vidt, mange mennesker med en
misbrugs livsstil samtidig lider af akutte selvværdsproblemer, så
drejer dette eksperiment sig også om at lære at kontrollere selve trangen til at udføre selvnedgørende handlinger. Og her menes i alle afskygninger (jævnfør afsnittet om den afhængige personlighed), herunder overspisning, gambling, utroskab, trangen til at stjæle eller
anden problemskabende adfærd.
For dem, som har en særligt selvnedgørende adfærd, gælder det
også om at overvinde modstanden overfor at foretage selvopløftende
handlinger. Det er altså ikke nok at undlade at gøre det dårlige.
Man skal også lære at begynde at finde kraften til at gøre det
gode. Eksempelvis at gøre sig følelsesmæssigt tilgængelig over for
andre mennesker eksempelvis ved at sætte handling på; spise sund
kost eller få motioneret regelmæssigt. Alt dette ligger indbygget i at
få bedre impulskontrol.
På lignende vis ligger det i opøvelsen af disse færdigheder, at
evnen til at lære at tackle et givent Nej (alle former for afvisninger)
kan gavne til at give mere råstyrke til at modstå verden og følgelig
også til at modstå trangen til at selvmedicinere, når verden har været
”uretfærdig”.
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Opøvelse af disse færdigheder vil indebære en mærkbart forbedret
livskvalitet og bør rettelig være endeløse. Som Goleman-eksemplerne viser, er der mange gode grunde til at ville investere opmærksomhed i at forbedre sig på disse punkter.
Som et led i bevidstgørelsen om behovet for at sætte ind med
denne impulskontrol, skal vi nu til at lære at få et bedre overblik
over de områder af vores liv, hvor vores kortsigtede måls tilfredsstillelse ødelægger opnåelsen af nogle mere værdifulde, langsigtede
mål.
Vi starter med bevidstgørelsen af, hvor denne form for adfærd udgør
et problem ved at betragte nedenstående skema. Skemaet viser en
række eksempler på sammenhænge imellem langsigtede målsætninger, deres opnåelse og ikke mindst hvilke handlinger, der specifikt
går ind og forhindrer, at målene realiseres. Eksemplerne er fiktive.

der saboteres af de(t)
kortsigtede behov

som medfører (langsigtet) konsekvens

– at tabe mig

En kortvarig rus fra
chokolade kagen (jeg
mærker ikke mine
følelser så meget
eller jeg føler mig
kortvarigt godt tilpas)

Jeg får dårligt selvværd af at veje for
meget og det afholder mig fra at indgå
nye relationer. Jeg
udvikler livsstilssygdomme

– at komme i form

Jeg vil hellere sidde
foran TV’et eller anden passiv aktivitet

Generelt, dårligere
fysisk kondition,
dårligere koncentrationsevne, mindre udholdenhed,
langsigtede fysiske
sygdomstilstande

– at spare penge op
for at investere eller
føle tryghed

Jeg vil hellere købe
en ny frakke, en telefon, en bil326
eller en
rejse (forbrugsgoder)

Jeg får ikke friheden
eller glæderne af at
lade penge arbejde
for mig.

Langsigtede mål
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Langsigtede mål

der saboteres af de(t)
kortsigtede behov

som medfører (langsigtet) konsekvens

– at spare penge op
for at investere eller
føle tryghed

Jeg vil hellere købe
en ny frakke, en telefon, en bil eller en
rejse (forbrugsgoder)

Jeg får ikke friheden
eller glæderne af at
lade penge arbejde
for mig.

– at blive forfremmet
på arbejde

Jeg vil hellere hjem
end at blive længere,
jeg forbereder mig
ikke hjemmefra, jeg
gider ikke det ekstra
arbejde

Jeg får en mere
usikker fremtid eller
alderdom.
Jeg har mindre
indflydelse på mit arbejdsliv og får færre
penge for det

– at færdiggøre
studier

Jeg vil hellere have
en mere afspændt
hverdag, med færre
opgaver. Jeg vil hellere tjene flere penge
nu, orker ikke SU

Hele mit karriereforløb tager afsæt
i et mere spinkelt
potentiale, med en
sandsynliggjort lavere
indtægt (og muligvis
job glæde) til følge

– at meditere om
morgenen

Jeg vil hellere sove
en time længere
(kommer for sent i
seng)

Jeg får ikke glæden
af at finde ro og
tankemæssig samling
fra morgenstunden (fastholdelse af
målsætninger – spirituelle og andre)

– at føre en ædruelig
(kontrolleret) livsstil

Jeg vil hellere skeje
ud nu. Jeg føler, jeg
har fortjent en belønning, afstressning
eller jeg synes, det er
lidt synd for mig, og
jeg skal trøstes.

Afhængigt af omfang,
den tidligere nævnte
liste af negative konsekvenser. Jeg bliver
ikke det menneske,
jeg ellers ville være
blevet til.
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BRYD FORTRYLLELSEN
Øvelsen går ud på at udfylde nedenstående skema, hvor du bevidstgør for dig selv, hvilke langsigtede målsætninger, du har i tilværelsen. Dette plejer, for de fleste, at være en udfordring i sig selv.
Herefter skal du se på, om nogle af disse mål undergraves af kortsigtede målsætninger (tilfredsstillelsen af impulsive behov) og sætte
navn på, hvilke disse er.
Til sidst, skal du se på, hvilke attraktive goder i livet, du giver afkald på, når du lader dine impulsive behov få første ret over dine
langsigtede målsætninger.
Vær så god at begynde!
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Langsigtede mål

der saboteres af de(t)
kortsigtede behov
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som medfører (langsigtet) konsekvens
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Nu er du forhåbentlig mere bevidst om nogle af de selvmodsigende
handlinger, alle mennesker fra tid til anden udfører, men som bliver
decideret drømme-saboterende, når de når et vist omfang.
Ovenstående øvelse gik mest ud på at skabe bevidsthed om, at
sådanne selvmodsigelser eksisterer. Men for så vidt selve kunsten er
at tilsidesætte eller udsætte sine behov, skal vi nu udvide øvelsen til
at gælde nogle bevidste fravalg af impulsive behov. Det vil sige, du
skal begynde at øve dig systematisk i at arbejde med at undlade at
give efter for disse behovs tilfredsstillelse.
De ting, du skal undlade at udføre, behøver ikke at repræsentere kæmpe
problemstillinger i dit liv så meget som, at det er en øvelse i, at tage
kontrol over nogle af de mekanismer, du ikke tidligere har været særlig
god til at mestre. Læg især mærke til de fysiologiske reaktioner, når du
går ind og overtrumfer et kortsigtet behov. Måske er din krop allerede
ved at indstille sig på kagestykket foran dig ved at producere enzymer (spyt) til dets nedbrydelse? Prøv alligevel at fastholde fokus ved
at underkende behovet og dreje fokus et andet sted hen.
Tænk “hvad kan jeg gøre i stedet?” og se, hvordan – efter et lille
stykke tid – spytproduktionen normaliseres og accepterer, at det blev
ikke til et stykke kage denne gang!
På samme måde kan der opstå fysiske rektioner på noget nær alle behov,
som er blevet en (fysiologisk) forventning og som siden bortdømmes.
Også en biograftur, der bliver aflyst vil have skabt en forventning.
Et løfte om fysisk nærvær, eventuelt en sexuel forbindelse, vil
også, når den får instruktion om at gå i stand by modus, have nået at
skabe en forventning, som kan mærkes som en fysisk reaktion, hvis
den ikke får clearance – tilladelighed.
Og naturligvis vil et opbygget ønske om eller behov for beruselse på
lignende vis kaste særlige fysiologiske forventninger af sig, som du vil
skulle forholde dig til, når du giver impulsen eller trangen det røde kort.
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At have bevidsthed om disse reaktioner ved at have opøvet dem,
er det samme som at forøge dine chancer mange gange for at heldigt kunne sige fra over for en given behovs-tilfredsstillelse. Det er
altså en ”muskel”, der skal trænes!
Hvis eksempelvis Daniel Golemans udsagn om, at dette er færdigheder, der kan læres, står til troende, så efterstår naturligvis at finde ud
af, hvad de forældre, hvis børn var i stand til at udsætte egne besøg,
havde gjort anderledes?
Hvordan blev disse børn fra en tidlig alder indpodet med en viden
om, at det kunne betale sig at undlade at give efter for et givent behov?
Dette spørgsmål kan selvfølgelig kun besvares spekulativt, men
det må i sagens natur indebære at give afslag på noget og i stedet
indpode forventningens glæde – at man belønnes, hvis man viser sig
i stand til at vente. Det gamle udsagn: Forventningens glæde er den
største kommer således til sin ret igen i disse spørgsmål.
Det er denne fornemmelse, de næste opgaver skal tjene til at opøve.
Ved at vente på en given belønning, bliver tilfredsstillelsen ved belønningen så meget desto større.
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BRYD FORTRYLLELSEN
Opstil en liste for dig selv, med nogle af de handlinger, du benytter i
hverdagen, til at belønne dig selv (gerne dem med en negativ konsekvens). Nogle eksempler kan være: En kop kaffe/the, kage, slik, sodavand, en cigaret, at se TV …
Skriv nu en liste, som bevidstgør, hvilke knapper, du plejer at dreje
på for at belønne dig selv (udløse dopamin) og øv dig herefter i at
blive mere bevidst om, hvornår og i hvilke mængder, du giver efter
for trangen til at belønne dig selv, ved for eksempel at sige:

· Jeg afholder mig fra at drikke kaffe indtil efter kl. 13.00 eller

		 kl. 16.00 eller kl. 19.00 efter temperament, tidligere vaner
		 eller ønsker. Eller måske … Jeg drikker slet ikke kaffe i dag,
		 eller tager ikke en kop efter et givent tidspunkt.
Jeg tager kun én småkage i dag, eller jeg springer helt over.
I dag vil jeg kun ryge hver anden cigaret i forhold til, hvad
		 jeg plejer, eller måske kun 3-5 cigaretter samlet. Jeg lader
		 helt være med at ryge i dag?
Jeg ser på min kollegas pose med lakrids og siger til mig
		 selv: Dem vil jeg modstå fristelsen af i dag.
Jeg undlader at købe den sorte trøje.

·
·
·
·

Listen er endeløs, men fælles for alle oplevelserne af tilbageholdelse
af en tilladelighed til at ”smovse” (give efter for en spontan impuls)
er, at de (re)aktiverer et kontrolcenter i dig, som ikke tidligere har
haft optrænet autoritet.
Typisk vil, tidligere, en mere følelsesdefineret del af din hjerne have
taget over og have styret slagets gang, med muligvis overvægt eller
alkoholisme og andre sundhedsskadelige konsekvenser til følge.
Giv altså dig selv, nu, i dag, en øvelse, der går ud på bevidst at udsætte eller helt underkende et givent behov!
Når du bagefter har mærket den lille glædesfølelse, der kommer af
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at have sejret over den spontant opståede impuls, så giv dig selv en
ny opgave (med at underkende et behov).
Den ene opgave skal dog ikke nødvendigvis følge lige efter den anden.
Har du således ”vundet” én sejr onsdag eftermiddag, er det helt fint
at sætte sig sit næste mål til torsdag morgen eller formiddag.
Det afgørende er, at du til stadighed husker på, at denne evne kræver
øvelse, og at den vokser sig mærkbart stærkere for hver tilsidesættelse, du magter.
Fortsæt denne øvelse på tidsubegrænset basis!
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DEN SORTE OG HVIDE HUND
– MOTIVRANSAGELSE

En af mine læreres lærer står som afsender af den følgende historie,
jeg selv har benyttet flittigt i behandlingen af kemisk afhængige. Som
du vil erfare, passer den fint i forlængelse af snakken om henholdsvis
kortsigtede kontra langsigtede behovs tilfredsstillelse.
Temaet er, at man i forvejen skal prøve at se, i hvilken retning en
given situation vil udvikle sig, når man udfører henholdsvis den ene
(A) eller den anden (B) handling.
Dette kan, selvsagt, få ganske stor betydning for, hvordan det går
med ens forsæt om at ændre på sit livs (drikke) mønstre:
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DEN SORTE OG DEN HVIDE HUND
En mand i Tibet oplevede igennem længere tid en kamp imellem, hvad han oplevede var en sort og en hvid hund, der syntes
at bo inden i ham. Nogle dage oplevede han, at det var den sorte
hund, som løb af med sejren, andre gange var det den hvide
hund, som tog stikket hjem. Bevægelserne gik frem og tilbage
over en lang periode, uden at der blev fundet nogen egentlig
vinder.
Da dette havde generet manden igennem et længere stykke
tid, besluttede han sig for, at han ville opsøge sit åndelige overhoved, Lamaen.
Denne, mente han, ville med sin forstand, sin åndelige indsigt og ikke mindst hans clairvoyante evner til at forudse fremtiden være i stand til at give ham den vejledning, han havde
brug for. Han spurgte ham derfor:
”Højt ærede Lama. Det er så trættende at opleve, hvordan disse
modsatrettede kræfter slås om herredømmet i mit liv. Kan du
ikke i din visdom skue ind i fremtiden og fortælle mig, hvem af
de to hunde, der vinder. Så vil jeg nemmere bagefter kunne acceptere, hvad der videre skal ske”.
Til dette svarede Lamaen:
”Den af de to hunde, som du fodrer - den du stiller madskålen
ved – dén hund vil blive den stærkeste og til sidst udkonkurrere den anden”.

Når denne historie gør sig godt i behandlingssammenhænge, er det
ikke mindst på grund af moralen, at alting er ikke forudbestemt positivt eller negativt.
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Det er derimod måde, man selv vælger at præge begivenhedernes
gang, som afgør resultaterne.
Det er således de små valg, vi foretager, inden vi når til det scenario, hvor det hele ender med at være enten sort eller hvidt, der er vig
tige. Dette ender med at blive en meget vigtig pointe, ikke mindst i
forhold til forståelsen af den særlige tilbagefalds-filosofi, denne bog
hælder til, der hævder, at tilbagefaldsprocessen er en vigtig og til en
vis grad forudsigelig periode, som går forud for det egentlige stofeller alkoholindtag (mere herom i afsnittet “Tilbagefald”).
Historien bliver således også en rettesnor i forhold til at motivs-ransage sig selv:
”Denne handling, jeg står foran at udføre, vil den ende med at være
næring til den hvide hund eller den sorte?”
Eller … ”Når jeg nu går ind og sætter mig på dette værtshus, jeg
engang kom meget på, bare for at drikke en sodavand og måske hilse
på de gamle venner, vil dét så ikke være at give den sorte hund et
tilskud kraftfoder, den bedst havde været foruden? Måske skulle jeg
bare gå over i 7-eleven i stedet og købe en sodavand med hjem? ”
Denne måde at ændre sine tankemønstre på, blandt andet ved at blive
bedre i stand til at forudse, at nogle tankebaner kan være uhensigtsmæssige eller ligefrem farlige, er en meget væsentlig del af arbejdet
med misbrug og afhængighed.
For mange, vil den lærdom, at de er selv i langt højere grad årsag til
deres livs op- og nedture, være en forholdsvis ny opdagelse – men en
uvurderlig én af slagsen, i forhold til at opnå varige, positive forandringer af en misbrugsadfærd. Alt dette går de følgende afsnit mere
i dybden med.

336

AT ÆNDRE SINE TANKEMØNSTRE

Når man har et stort ønske om at forandre sig, eksempelvis i forhold
til noget så fundamentalt som ens forhold til rusmidler og de ofte
meget indgroede vaner og tænkemåder, der knytter sig til den livsstil, som det også er at beruse sig, er det på sin plads at kigge på,
hvad er det for et beslutningsmateriale, vi er gjort af, og hvordan vi
påvirker det?
Hermed lukker vi (atter) op for en mere sjælelig eller psykologisk
tilgang til problemet misbrug eller afhængighed. I hvert fald hvad
angår løsningen af problemet.
Inden, vi når så langt, er det dog helt afgørende, at du er afklaret
omkring dit eget problems omfang. Hvad er du for en type bruger af
alkohol (eller andet)?
Er du storforbruger, som periodevist har haft sluppet tøjlerne, fordi
du har haft det følelsesmæssigt svært eller, fordi du måske har et lige
lovligt veludviklet fest-gen? Så vil du muligvis have et (begrundet)
ønske om at kunne fortsætte med at nyde alkohol, i moderate mængder, i fremtiden. Tror du selv, at du tilhører gruppen, der har haft et
regulært misbrug af rusmidler? Så kan du ikke rådgives, på ansvarlig
vis, via en bog, i spørgsmålet om, hvorvidt du har en fremtid med
rusmidler. Det må være en indre proces og resultatet af dine erfaringer og nylige videnstilegnelse, som til sammen afgør, hvordan det
skal se ud for dig i fremtiden. En klog beslutning vil være at få professionel rådgivning.
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Et sandsynligt scenario kunne dog også være, at du er på vej til at udvikle egentlig afhængighed. Det er bare ikke fuldbragt endnu. Den
rette anbefaling til dig må i så fald lyde, at du bør vedblive med at være
afholdende i det mindste indtil, du har fået svar på dette spørgsmål.
Eller ved du, at du er krydset over og har udviklet egentlig kemisk
afhængighed?
Så vil det være indlysende, at du bør have indtaget din sidste genstand. Hold dig fra rusmidler! Og brug kræfterne på at lære at leve
en god tilværelse med anderledes sunde stemningsændrende midler
og handlinger.
Repetitionen af alle disse inddelinger (igen og igen, tænker du måske)
har naturligvis et indlysende formål. For din evne til at kontrollere en
eventuelt fortsat brug er fuldkommen indeholdt i din definition. Og
sandsynligvis vil de, som drømmer mest om at kunne fortsætte med
indtagelsen (de kemisk afhængige) være dem, som mindst tåler det.
Det står ikke til diskussion.
Der sker simpelthen det, at alle de ellers udmærkede tankestrømme,
ideer eller målsætninger som kemisk afhængige mennesker måtte nære
på lige fod med alle andre, afspores ved introduktionen af stemnings
ændrende kemi.
Vi taler her om en kemisk afsporing som i styrke overgår viljens
kraft, og som selv de mest velunderbyggede planer og intentioner
må give fortabt overfor.
I virkeligheden er det fra begyndelsen en dybt ulige kamp. Der er bare
ikke nogen, som har fortalt den kemisk afhængige dette tidligere.
For kemisk afhængige er dette ikke et spørgsmål om viljestyrke men
om genetik. Allergier og intolerancer er der ikke nogen, som kan
tænke sig ud af eller lade sig behandle fri af. Det er et spørgsmål om
biokemiske reaktioner, som ikke er underlagt viljens kraft.
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Det er omtrentligt lige så uansvarligt, som hvis man accepterede busture for diabetikere til BonBon-land. Syge mennesker bør ikke dyrke
sygdomsfremmende handlinger. Det er uetisk.
Hvis man – for sit indre blik – danner sig et billede af en beværtning,
hvor der ved baren og rundt omkring i de forskellige båse, sammen med
almindelige mennesker, sidder en særlig gruppe mennesker iført morgenkåber, hospitalstøj, drops eller sygejournaler, så vil billedet være et
meget rammende udtryk for den grad af uansvarlighed (uvidenhed?),
der dominerer, når kemisk afhængige mennesker lader deres disposition
for afhængighed råde frit.
Dette er den store forandring, vi som samfund står foran at skulle
gøre os.
Vi må acceptere, at forholdsvis store dele af befolkningen skal lære
at leve på en helt anden måde.
At det i fremtiden ikke skal være en selvfølgelighed, at der indtages
alkohol i alle sammenhænge, ligesom vi har måttet vænne os til (oplyste af ny viden) at rygning heller ikke skal være tilladt alle steder,
til alle tider. Når dette er sagt, handler resten af dette afsnit om at
skabe nogle fantastiske nye tankemønstre.
Dette afsnits overskrift At ændre sine tankemønstre har fået sit navn,
fordi du nu skal til at arbejde med dine tankers kraft og dermed også
den styrke, der bor i enhver af os, når vi bliver holdt fine og rene fra
selvnedgørende input – både de kemiske input (stimulanser), der
ender med at afspore os, men i lige så høj grad også alle de negative
udsagn, vi som mennesker kan være forfaldne til at bruge om os selv
og andre.
Grundholdningen er således, at vi alle naturligt har evnen til at
påvirke vores virkelighed med den måde, vi tænker om den på. Denne
evne har vi i os, som potentiale.
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Desværre er mange mennesker – ved en misforstået livsstil og en mangelfuld opdragelse – helt uvidende om deres eget mulige potentiale.
Mange mennesker bruger i stedet en mængde kraft på at undres over
og måske ligefrem fordømme, at deres udsyn på verden ikke er mere
positivt. Og forstærker herved kun den samme mekanisme.
Kun de færreste ved, at man på denne vis er en altid deltagende med
skaber af verden. At styrke denne evne er, hvad dette afsnit og hele
denne del af bogen handler om.
Vi opsummerer:

· Kemi introducerer distraktioner på dine (ellers sunde) 		

		 tankeprocesser.

· Tankerækker, drømme og målsætninger bliver slået i styk		 ker af (stemningsændrende) kemi for den kemisk afhæn		 gige.

De ord til selv-bekræftelse, vi dagligt hver især afsender, kaldes også
for affirmationer, hvad enten de er positivt eller negativt ladede.
At fremsige disse affirmationer fastholder os med vore formuleringer i mere eller mindre fastlåste positioner og adfærdsmønstre.
På samme måde er også vores følelser af selvtillid og selvværd på et
givent tidspunkt resultatet af en lang række indre og ydre bekræftelser, der finder sted ved sproglige affirmationer. Og – i forlængelse
heraf – spørgsmålet om, hvorvidt du tror på, at det kan lykkes for dig
at bryde med tidligere tiders dårlige vaner og deres indflydelse.
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Disse ændringer i vores måde at agere i verden på er for en stor dels
vedkommende sket ubevidst. Uden at vi har skænket særlig meget
opmærksomhed til de processer, der har skabt adfærden og formet
disse selvopfattelser. Men det tør være helt indlysende, at det menneske, som har lovet sig selv – og omverden – eksempelvis at drikke
mindre (eller slet ikke at drikke) vil til sidst komme til at tro på, at
det ikke evner at leve en afholdende eller stabil tilværelse, når det
igen og igen ser sig selv udføre denne handling alligevel og som
konsekvens heraf, at det er et dårligt menneske eller uden viljestyrke.
I de fleste tilfælde er det dog, fordi mennesker i en sådan position
ikke har fået hjælp til at ændre i sin livsførelse (herunder i sin måde
at tænke på) og – lige så sandsynligt – at det har manglet helt fundamental viden, blandt andet den, der er indeholdt i denne bog.
Når oddsene går så meget imod én, eller man har så lidt viden
om, hvad man er oppe imod, så skal det gå galt.
Fordi jeg ved hvilken betydning dét at ændre i sin tankegang på
denne måde er i stand til at skabe af forandringer i et menneskes liv,
har jeg i årevis gjort øvelser af denne art til en implicit del af alle
mine behandlingsforløb med klienter, som ønskede at ændre på
deres livs kurs. At coache en eventuel læser igennem alle disse processer er efter min vurdering en for individuel og pladskrævende en
proces at lade indgå i denne bog.
Vid dog, at det i alle tilfælde handler om at foretage ”kognitive
omstruktureringer” i retning af at sige til sig selv (og tro på det):
Jeg kan

· Leve ædru
· (eventuelt) drikke mindre
· Lære at gøre noget andet i stedet for at beruse mig
· Få motioneret mere og regelmæssigt
· Spise sundere
· Bruge mere tid sammen med venner og familie
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· Dyrke mine hobbies
· Være ærlig om, hvad jeg tænker og føler (være mindre kon-

		 fliktsky)
Tilegne mig yderligere relevant viden
Opsøge professionel hjælp

·
·

Det er en implicit del af al kognitiv terapi, at der er en sammenhæng
imellem de tanker, du har om det, der sker i dit liv og de følelser, du
mærker. Det sker ud fra den tankegang, at i virkeligheden alle hændelser i sig selv er kønsløse og neutrale. Det er først, når du vælger
at nedlægge en særlig fortolkning over de ellers neutrale hændelser,
at de får den særlige værdi, de herefter har for dig.
Det er samtidig en del af samme terapeutiske retnings forståelse af
verden, at det herefter er selve følelserne natur (som enten negative
eller positive), der ansporer til forskellige givne handlinger, hvad naturligvis er nyttig viden, når det netop er særlige handlinger, vi ønsker
at ændre.
Du har måske hørt udtrykket anger management i forbindelse med,
at mennesker, der får følelsesmæssige kontroltab (flipper ud på deres
omverden) skal lære at ”aflæse” en situation anderledes, så at de kan
komme væk fra de situationer, hvor deres tidligere følelsesmæssige
overreaktioner kan tøjles, og energien dirigeres i andre, nye retninger.
Det er præcis det samme fænomen, der skal begynde at finde sted i et
alkohol-overforbrugende menneskes sted.
Emnet berøres igen i afsnittet om Tilbagefald på s. 412, for at du
kan lære at agere mere hensigtsmæssigt i højrisiko-situationer, men
bid gerne allerede hér mærke i, at det er dine tanker om en given
situation, der genererer de følelser, du nærer, som igen gør det logisk
for dig at udføre de handlinger, du til sidst ender med at udføre. Med
gode eller mindre hensigtsmæssige konsekvenser til følge.
I forlængelse af samme tankerække må konkluderes, at dit nu i høj
grad er et produkt af de tanker, du har gjort dig i din fortid, ligesom
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dine fremtidige mentale tilstande med lige så stor logisk følge, vil
blive et resultat af de tanker, du endnu ikke har gjort dig.
At begynde at rumme denne tankegang er en revolution for det
vane-tankesæt, de fleste af os har levet efter. Fordi der samtidig heri
ligger en utrolig frihed til og en lige så unik mulighed for at ændre i
ellers negative (tanke)mønstre.
For alle vil det være helt individuelle ting, som medfører en opvågnen
til disse forhold. For nogle er det en krise, som først er nødt til at indtræffe, førend værdien af disse tankerækker går op for vedkommende.
En sådan krise, er det eksempelvis for de fleste, når de må sande, at
deres livsførelse har spillet fallit, og at de har behov for hjælp til at løse
et problem med misbrug af stemningsændrende midler.
Måske er du parat til at modtage budskabet om disse sammenhænge,
inden du havner helt ude i tovene? Og så vil måske dette nu kunne
være det skelsættende øjeblik, hvor du begynder at ændre i din adfærd, med meget kærkomne resultater til følge?
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BRYD FORTRYLLELSEN
Er dette sådan et tidspunkt for dig? Er du parat til at sætte en streg
i sandet? Nulstille de tidligere indkodninger?
Sæt dig et øjeblik og gør intet andet end at sidde og tænke på, hvordan du har navigeret i din tilværelse.
Har det hele været defineret af større eller mindre tilfældigheder, eller
har der været fastlagt en kurs? Har du i givet fald haft holdt den?
Hvilke vinde har overvejende blæst i dit liv? Hvor kommer de fra?
Har nogle af disse vinde en afsender i form af et ansigt? Hvem har
været de styrende kræfter i dit liv?
I hvor høj en grad, kan du sige, at det er dine egne valg, der har for
met din skæbne, eller er det måske andres vilje, der har gjort sig
gældende?
Har du på et tidspunkt haft nogle helt andre ønsker for din tilværelse?
Hvad skete der?
Hvordan påvirkede forbruget af rusmidler din evne til at fastholde
dine drømmes mål?
Hvad tænker du om dig selv i verden?
Omtaler du dig selv i venlige, støttende formuleringer? Eller er du
hurtigt ude med riven og kritisere og nedgøre dig selv?
Tror du, du har modet til at begynde at sige støttende, opfordrende
udsagn til dig selv i retning af: Du kan godt … A, B, C, D, E …?
Sæt dig med din dagbog og lav en brainstorm på disse spørgsmål.
Og skriv også gerne en liste med positive støttende udsagn om netop
de områder, hvor du har brug for at høre nogle opmuntrende ord.
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SKYLD OG SKAM – HERUNDER
BEDRING AF FORHOLDET
TIL PÅRØRENDE
Det er nogle meget interessante perspektiver, der åbenbarer sig ved
ovenstående scenarium. Hav blot positive tanker om verden og du vil
altid nære gode følelser. Er det ikke lidt for godt til at være sandt?
Kan det virkelig være rigtigt? Kan jeg på denne vis fuldkommen
selv bestemme, hvilke følelser jeg vil have? Svaret er både ja og nej.
Det er rigtigt, at dette princip udfolder sig i langt de fleste situationer, så det er fuldkommen realistisk at gøre sig forhåbninger om at
kunne påvirke de forløb og sammenhænge, vi indgår i. Grus i maskineriet opstår kun ved to situationer:
1) 		Når et menneske bærer på traumer fra fortiden, hvis mærke
sidder så dybt, at associationer, der undslår sig det bevidste
sinds kontrol, træder i kraft. I disse situationer vil ubehagelige minder fra fortiden opleves mere magtfulde end den
bevidsthedsunderlagte vilje.
2) Når samvittighedsspørgsmål er til diskussion.
Også i disse tilfælde ligger tanke-følelses sammenhængen
ikke lige til at blive fjernstyret. Da vil samvittigheden fra et
lag, der ligger dybere end det normale tankegods, hæve sin
røst og kræve at blive hørt.
I indeværende kapitel, vil vi se på spørgsmål af skyld og skam men også
den indflydelse på de pårørende, det faktum har, at til et aktivt misbrug
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hører normalt store mængder uærlighed. Med henvisning til en del års
erfaringer med arbejdet med misbrugere og kemisk afhængige, er det
således min erfaring, at der i kølvandet på en tilværelse domineret af
rusmidler hober sig betragtelige mængder skyld og skam op.
I mange tilfælde vil et misbrugende menneskes handlinger berettiget have affødt forskellige dele svigt og skuffelser i de mennesker,
som har haft stolet på vedkommende.
Det er en ufravigelig del af et udlevet misbrugsmønster,
at prioriteterne forandrer sig.
Jo mere begejstret for eller afhængig af rusmidlerne et menneske er, jo
mere tilbøjelig vil vedkommende være til at tilsidesætte andre behov og
forpligtelser overfor eksempelvis familien, venner eller arbejdet. Pludselig bliver det vigtigere at pleje misbrugsrelationerne, eller – hvis man
isolerer sig i misbruget – at forhindre, at noget ude fra kan få lov til at
komme ind og yde en negativ indflydelse på mulighederne for at fortsætte misbruget. Det sker ofte, at misbrugeren fravælger kontakt til de
mennesker, som han eller hun ved har et ønske om, at adfærden ændres.
Fordi misbrugeren er bange for, at nogen udefra måtte have til
hensigt at stjæle The precious one, jævnfør tidligere nævnte Gollums
forhold til Ringen i ”Ringenes Herre”, eller som Verdens Sundhedsorganisationen, WHO, nævner det under punkt 5 i definitionen på
afhængighed:
”Misbruget har en … dominerende rolle med hensyn til priorite
ring og tidsforbrug”.
I dette udsagn ligger naturligvis også den kendsgerning, at der som
følge af et hvilket som helst afhængighedssyndrom vil være en række
ofre, der vil have oplevet, at de er blevet svigtet.
Adskillige af de mest ressourcestærke behandlingshjem i Danmark i de seneste 25 år har som en del af deres behandlingstilbud
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egentlig pårørende-behandling til den afhængige klients familie og i
kølvandet på den ekspertise, der er opstået herfra, er opstået følgende
udtryk:
Alkoholisme (afhængighed) er en familiesygdom.
I dette udsagn ligger en erkendelse af, at misbrug og afhængighed
skånselsløst tager alle gidsler, der står i relation til den afhængige.
For så vidt, der har været kærlighed involveret i relationen, vil det
givetvis være meget vanskeligt for de pårørende – hvis de da ikke er
misbrugsramte selv – at se, hvordan deres kære er i færd med at forspilde chancer, skubbe mennesker væk fra sig og i yderste instans
være i færd med langsomt at begå et selvmord foran øjnene på dem,
især når misbruget har nået graden kemisk afhængighed. Men på
grund af kærlighedsbåndet mærkes smerten fra det stadig større vanvid i det afhængige menneskes liv lige så stærkt i de berørte familiemedlemmer. Heraf begrebet familiesygdom.
Børnenes relation til de misbrugsramte er i sagens natur et om muligt
endnu mere sårbart emne, fordi børnene i de fleste tilfælde aldrig har
kendt til andet end misbruget og derfor begynder at tro, at alle de
svigt og forsømmelser, der følger med denne livsform, er ganske almindelig adfærd (hverdagskost). Dette kommer i de fleste tilfælde til
at betyde, at børn, der er vokset op i misbruger-familier, lider under
fraværet af selvværd. Ikke mindst det forhold, at børn er så loyale,
kommer i praksis til at betyde, at forælder-misbruget i disse små,
ubeskyttede væsner opleves meget ødelæggende.
For ikke mindst de pårørende ægtefæller, forældre, venner og kollegaer til en misbruger eller afhængig, eksisterer der et særligt udtryk,
som ofte beskriver deres funktion i et givent misbrugsforløb.
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På dansk kaldes de muliggørere, der svarer til det engelske udtryk
enablers.
Ordet refererer til, at der i mange tilfælde står ét eller flere mennesker
bag en given misbruger, som uforvarende er kommet til at forlænge
misbruget, selvom ønsket i næsten alle tilfælde har været det modsatte. Dette kan være foregået ved, at ægtefællen har ringet til arbejdsgiveren og sygemeldt ham eller hende, når vedkommende havde
tømmermænd, eller det kan være en forælder, som giver penge til
deres misbrugsramte barns husleje, når det har drukket pengene op
eller har taget stoffer for dem.
Et andet eksempel på muliggørende adfærd kan være, at muliggørerne står for vedkommendes madlavning, rengøring, vasketøj eller
andre pligter, som herved kommer til at forlænge misbrugskarrieren
for den afhængige. Herved fratages nemlig en vigtig indlæringsmæssig mulighed for misbrugeren til at blive klogere på sit liv. Tankegangen er denne:
Hvis der hele tiden kommer et menneske (eller flere) og skruer ned for
blusset på kogepladen, lige inden du lægger din hånd på den, så vil du
alt andet lige være mindre tilbøjelig til at undlade at lægge hånden på
igen.
Fælles for disse – utvivlsomt – velmente handlinger er, at de i visse
situationer kommer til at muliggøre et fortsat misbrug i stedet for det
modsatte, fordi de fratager den misbrugsramte muligheden for, at han
eller hun konfronteres med konsekvenserne af misbruget eller afhængigheden og hermed tager ansvar for sin situation.
Som middel imod denne velmente, men desværre ofte misforståede
form for hjælp, er opstået et andet udtryk, der hedder tough love (hård
kærlighed).
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Dette fænomen undervises der i på mange kurser for pårørende. Tough
Love betyder, at man som pårørende i hvert fald i visse situationer hellere skal lade være med at hjælpe; at man skal undlade at udføre handlinger, som står i vejen for, at misbrugeren selv udvikler en bevidsthed
om konsekvenserne af en given adfærd.
Man skal således – når behovet skønnes hertil – lade være med at
beskytte misbrugeren mod at konfronteres med konsekvenserne af
hans eller hendes egne handlinger. Det vil i yderste konsekvens sige,
at hvis man som pårørende gerne vil hjælpe den misbruger, eksempelvis en søn, der er narkoman, og som står ude foran døren og tigger om penge med henvisning til, at han ikke har spist i tre dage – så
lukker man døren for ham! (Hvis det er sket et utal af gange tidligere). For kun herved forstår han, at hans handlinger medfører negative konsekvenser, og at han bør ophøre med at tage stoffer og opsøge professionel hjælp til at blive sit problem kvit.
Tankegangen er altså, at man i visse situationer bedre hjælper en pårørende med misbrugsproblemer ved ikke at hjælpe ham eller hende.
Dette medfører, forventeligt ramaskrig hos de pårørende, når de første gang introduceres til tankegangen, fordi den udlægges hjerteløs.
Men det er et instrument, som parterne senere i forløbet, når en bedringsperiode er påbegyndt, typisk vil referere til, som noget af det,
der gjorde en forskel!
Det er dog først, når de pårørende er blevet trænede i disse spørgsmål,
at de genvinder al denne handlekraft. Inden de når til at blive så avancerede i deres reaktionsmønstre ved at deltage i eksempelvis et pårørendekursus, er de ofte meget ulykkelige mennesker med et stort
behov omsorg og få hældt følelsesmæssigt af efter, at de – typisk i
årevis – har tilsidesat sig selv for afhængighedens umættelighed. Også
hos disse pårørende har afhængigheden ofte demonstreret en skånselsløshed, der leder tankerne hen på det ofte fremførte udsagn, om at
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alkohol er alle tiders opløsningsmiddel: det opløser karrierer, familier, relationer, kærlighed, selvværd og selvrespekt.
Velmenende pårørende kaldes ofte for medafhængige, fordi også de
bliver ofre for afhængigheden, og der er skrevet bøger om adfærdsmønstrene, frustrationerne, vreden og den afmagt, som er en implicit
del af de problemer, der følger med at være medafhængig.
Er du pårørende til en misbruger eller kemisk afhængig og har behov
for mere viden, kan jeg anbefale bogen ”Gør dig fri af andres misbrug” af Melody Beattie. Hvis du ikke har noget imod at læse på
engelsk, må også Pia Mellodys bog “Facing Codependence” siges at
være af høj kvalitet.
Og til det barn, der er vokset op med misbrug også selvom man i
mellemtiden er blevet voksen, kan lige så indtrængende anbefales
”Voksne børn af alkoholikere” af Janet G. Woititz. Alle disse bøger
er klassikere, for de to typer pårørende til misbrugere.
Til hjælp ved begge problemstillingerne findes endvidere assistance
og støtte at hente i 12-trins fællesskaberne Al-anon og Nar-anon (for
pårørende til alkoholikere og narkomaner) og for de berørte Voksne
Børn, i fællesskabet ACA (Adult Children of Alcoholics).
Herudover findes en række behandlingstilbud blandt andet foreningen Tuba, der yder hjælp til børn af alkoholikere. Desuden forskellige kommunale tilbud, hvor man må opsøge sin egen kommune
for at finde ud af, hvad der er tilgængeligt. Hvis de pårørende velbegrundet kan ende med at udvikle intens vrede, så er det fordi sam
livet med en misbruger normalt kaster massevis af dybt urimelige
situationer af sig.
Som overforbrugere eller misbrugere vil de fleste af os udmærket
være klar over, at vores adfærd, når vi er berusede, ofte har ladet
meget tilbage at ønske. Vi har typisk trådt mange mennesker over
tæerne, når vi har været påvirkede. Det er meget svært at undgå, når
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mængderne af alkohol stiger i takt med at tolerance-øgning udvikles.
Der vil med andre ord sandsynligvis være en hel række af mennesker,
som i denne proces er blevet gjort enten følelsesmæssigt eller på
anden vis fortræd.
Læseren med et misbrug vil måske med et velkendt stik i hjertet se
og genkende disse reaktioner i omgivelserne, for der er ingen af os,
som har haft lyst til at såre mennesker omkring os. Det er i lyset
heraf, at skyld- eller skam-problemstillingen, der nævnes i indledningen til dette kapitel, skal anskues. Det er således ikke til at komme
uden om.
Hvis misbruget har nået et vist omfang,
så vil der typisk være pårørende-ofre.
Det er i forhold til disse pårørende-ofre set fra (mis)brugerens synsvinkel – at vi nu skal til at bevidstgøre omfanget af svigtene, der er
blevet begået. At forsøge at leve videre i stemninger og atmosfærer,
der holdes nede af gamle, usagte eller uløste problemstillinger er sjæleligt forkrøblende. Nogle mennesker mener, at man bare kan lukke
øjnene for problemerne. Og mange aktive misbrugere vil i årevis have
praktiseret denne metodik til en skræmmende grad af perfektion. I
forhold til misbrug og kemisk afhængighed – også efter opnået ædruelighed eller stoffrihed – er denne metode erfaringsmæssigt dog en
sikker vej til tilbagefald.
I denne bog opfordres således til ærlighed i alle relationer, som den
eneste farbare vej til at få både selvrespekt og omverdens anerkend
else tilbage.
Det er sandsynligvis kun et fåtal blandt læsere af denne bog, som
forventeligt vil have brændt alle broer bag sig. De fleste, som vil være
i stand til at læse en bog som denne, vil rimeligvis stadig have bevaret
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det personlige netværk forholdsvis intakt. Behovet for at genetablere
fornuftige relationer til omverden vil således være meget forskelligt,
afhængigt af (mis)brugets varighed og omfang, personlighedstype
eller individuelle samvittighedstærskler.
For alle kommer villigheden til at gøre op med konsekvenserne af
misbruget – i særdeleshed på et relationsmæssigt plan – dog med den
største anbefaling.
Målsætningen for denne øvelse går mere end noget andet ud på at
bringe de relationer tilbage i øjenhøjde, som misbruget har bragt skader til. Det betyder, at hvor man tidligere har eksisteret i en spændingsfyldt atmosfære, eller hvis man af skam over egne handlinger har
foretrukket at gå over på den anden side af gaden, når man møder
visse mennesker, så kan det i stedet anbefales, at opsøge disse mennesker og få redet trådene ud. Den lethed, der typisk kommer heraf,
kan være den forskel, som gør, at man kommer fornuftigt videre med
sit liv.
Nogle mennesker vil man have forpurret muligheden for at genvinde kontakten med. Dette må i så fald accepteres og respekteres.
Det vigtigste er, at villigheden til at få orden i egne sager er til stede,
og at man ikke er bange for at konfronteres med sine handlinger.
Dette forslag, som rettelig minder en del om bodsvandring, vil den
opmærksomme læser muligvis have genkendt som henholdsvis 8. og
9. trin i tidligere nævnte Anonyme Alkoholikeres 12 trin, der lyder:
8: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd,
og vi var villige til at gøre det godt igen.
9: Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville
såre dem eller andre.
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Og inden, vi nåede så vidt, blev det anbefalet, at man i 4. trin:
… foretog en uforfærdet, moralsk selvransagelse.
Inspirationen er altså ikke til at tage fejl af, og årsagen er lige så
åbenlys: Det er fordi, det virker!
For det publikum, som er i kikkerten til denne bog, kan man diskutere, hvem og hvor mange der skal inkluderes i denne skare? Behovet vil givetvis afspejle hvor langt, man er rutschet ned på Jellineks
kurve. Et andet relevant spørgsmål kan i denne sammenhæng være,
om man bør forsøge at genskabe kontakter, som man ikke længere
forestiller sig skal tjene nogen funktion i ens fortsatte liv? Dette må
være en helt individuel afvejning.
Det er denne forfatters erfaring, at misbrugere i de fleste tilfælde
foretrækker at høre sandheden uindpakket. Da dette er coaching-delen af bogen, vil jeg derfor tage bladet fra munden og udtale klart og
tydeligt til den misbruger, som måtte være i færd med at læse denne
bog med henblik på at opnå bedring: Snyd ikke dig selv for denne
følelse af at få det bedre! Du har, som misbrugere flest, sikkert også
trådt en række mennesker over tæerne, når rusmidlerne har taget
over, og fornuften er blevet tilsvarende mindre.
At få et overblik over disse tilstande af ofte misvedligeholdte forhold
er, hvad den næste øvelse går ud på.
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OBS: Disse anbefalinger går til mennesker, som stadig et langt stykke
hen ad vejen har formået at holde sammen på tilværelsen – med lejlighedsvise skridt ved siden af og deraf følgende belastninger på omgivelserne til følge. Som mangeårig kemisk afhængig vil skaderne –
også på de pårørende – være mere omfattende, og da anbefales det
kraftigt, at man allierer sig med udefrakommende hjælp, inden man
forsøger at bede om godt vejr hos omgivelserne. De fleste mennesker
vil dog blive glade ved at se, at du ærligt prøver at tage ansvar for en
situation, som sikkert har været svær for jer alle sammen.
Det kan også godt være, at nogle af disse ofre for din eventuelle afhængighed ikke nødvendigvis er parate til at tage imod dig med
åbne arme her og nu, blot fordi du er ved at lave en personlig selvransagelse. I så fald må dette respekteres, og du må vente på, at
ønsket om at mødes og rense tavlen ren bliver gensidigt.
Af og til kan der også være fordele ved at skrive et brev til de pårørende, selvom det dog anbefales, at man tager direkte kontakt, når
dette er muligt.
Hvis ønsket om forsoning aldrig opstår i din pårørende, må dette
også accepteres, og så må den værdi, relationen tidligere repræsenterede for dig, i ydmyghed henregnes til listen af ”negative konsekvenser” med forhåbentlig et stærkt ønske i dig om at ikke genskabe
flere lignende situationer i fremtiden.
Indled med at sidde for dig selv og mærk, et stykke tid, hvem har du
gjort fortræd som en følge af din misbrugende livsstil? Lad bare
tankerne vandre nogle minutter eller længere.
Har der været nogle af de mennesker, som har udfyldt funktionen af
at være muliggørere (enablers) for dig? Har du i nogen grad misbrugt disse menneskers kærlighed og tillid?
Skriv navnene ned på alle disse mennesker i din dagbog. Mærk også,
hvor der hersker en dårlig eller en anstrengt stemning.
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Du skal ikke gøre andet end at bevidstgøre for dig selv, om du har et
efterslæb. Hvordan tror du disse mennesker har det med dig? Hvordan har du det med dem? Har du dårlig samvittighed over noget, du
har gjort ved disse mennesker? Er disse mennesker nogle, som du
kan se dig selv genoprette kontakten til?
Tænk lidt videre: Hvad skal der til for at få disse mennesker i øjenhøjde igen? Er du villig til at gøre det fornødne? Er der nogen særlig handling, du ved med dig selv, du skal udføre nu? Er der nogle
særlige mennesker, du ved du må opsøge igen for at få det bedre?
Foretag den handling, du føler, du bør gøre!
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IF YOU HANG AROUND
A BARBER SHOP, YOU END UP
GETTING A HAIR CUT
I forlængelse af foregående afsnit, skal vi se mere på dine relationer
til andre mennesker – også dem, som du ikke umiddelbart har krænket eller mærker spændinger overfor.
Hvis du har besluttet dig for, at der skal ske ændringer i dit forhold
til rusmidler, hvad enten dette indebærer, at du helt vil ophøre med
indtagelse heraf, eller hvis du blot har et ønske om, at omlægge din
brug, så den medfører færre negative konsekvenser, så vil du med al
sandsynlighed skulle se på, hvem der indgår i dit sociale netværk –
og om de alle vil kunne siges at være lige hensigtsmæssige at hænge
ud med i fremtiden, hvis du vil gøre alvor af dit ønske om at ændre
din livsstil.
For de fleste mennesker tjener rusmidlerne i begyndelsen til at
skabe større social åbenhed. Mange opnår således i alkoholen en
behagelig kompensation for en tendens til generthed og usikkerhed,
som i mange tilfælde må siges at være den primære årsag til, at folk
overhovedet begynder at drikke. Og man begynder måske at hænge
ud med andre, som deler ens eget tolerante syn på alkohol-indtagelse
eller anden berusnings-adfærd.
Hvad enten du på nuværende tidspunkt er mest en party-papegøje, eller en mere privat eller reserveret type, der fortrinsvis drikker
alene, vil der typisk være en væsentlig støtte at hente for dig, i forhold til din målsætning, når du beslutter at omlægge dine mønstre.
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Der skal næsten altid en social ændring til i et givent opgør med rus
midler; typisk i retning af mere eller mindre.
I AA-sammenhæng, nævnes udsagnet stick to the winners ofte. Ved
første øjekast, kan det lyde som en meget kynisk, hjerteløs betragtning. Men uanset om ens problem har haft et omfang, så det er naturligt at opsøge et fællesskab af erkendte alkoholikere, eller vi
snakker om et mindre kurs-korrektions behov, så er der visdom at
hente i sloganet. Grundlæggende betyder udsagnet, at du med fordel
bør hænge ud med de mennesker, som med succes har gået vejen før
dig. Med andre ord:
Har du ønske om at omlægge dit forhold til rusmidler, så er der
ikke megen erfaring at hente hos mennesker, som med al tyde
lighed ikke formår at finde den balance eller ædruelighed, som
du efterspørger.
Det vil i visse tilfælde også betyde, at du skal træffe nogle (svære)
sociale valg og muligvis lægge nogle af de relationer på is, som primært har haft en forkærlighed for rusen som bærende element. Et
andet engelsk udtryk lyder:
IF YOU HANG AROUND A BARBER SHOP,
YOU END UP GETTING A HAIR CUT
Det er en talemåde, der henter sin næring fra den kultur, som ofte opstod på de gadehjørner, hvor frisører og barberer typisk var placeret.
Fordi det var et sted, hvor mennesker (læs: mænd) naturligt flokkedes, begyndte også mere og mindre lyssky aktiviteter at udfolde
sig fra disse gadehjørner, blandt andet forskellig totalisator- / gambling-virksomhed. Det var kendetegnene for de, som hang ud disse
steder, herunder alle gadedrengene, og de som forestod de forskellige kriminelle aktiviteter, at de var velklippede, fordi de tilbragte
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dagene klods op og ned af en barber. Herfra har udtrykket fået sin
betydning, hvor klipningen skal ses som lig med at blive involveret
i lyssky aktiviteter. Hvis man ikke ønskede en given handling eller
aktivitet i sit liv (”at blive klippet”), måtte man passe på med at placere sig i sammenhænge, hvor det uønskede fulgte nærmest per
automatik.
Denne bevidsthed om, at man lettere kan komme i uføre – i forhold
til indtagelse af rusmidler – når man er i nogle menneskers selskab,
mere end når man er sammen med andre, er en faktor, som ikke må
undervurderes. Det er meget ofte dette forhold, som over tid får ellers rigtigt udmærkede behandlingsindsatser til at lide et tragisk endeligt, fordi dén, der burde passe på sig selv, glemmer dette og i
stedet kommer til at gøre sig tilgængelig for uheldige påvirkninger.
Dette betyder, at hvis du med et erkendt problematisk forhold til
rusmidler eksempelvis opholder dig på en bar eller i selskab med en
særlig gruppe af mennesker, hvor det primære omdrejningspunkt er
at drikke, så vil det sandsynligvis kun være et spørgsmål om tid, førend du begynder at hyle med de ”ulve”, du omgiver dig med, og det
vil sige, at du slår følge med dem på deres (mis)brugsvej. I stedet bør
du naturligvis opsøge mennesker, som har en gavnlig indstilling på
din målsætning; mennesker, som muligvis enten selv med succes har
skåret ned, er holdt helt op, eller som aldrig selv har haft problemer
med eksempelvis alkohol. I disse menneskers nærhed vil det alt andet
lige være nemmere at fastholde beslutningen om nye målsætninger.
Mennesker, der ikke hele tiden drikker hjernen ud eller tager stoffer,
har det også både morsomt og hyggeligt – de kan bare huske det
bagefter!
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Det er det samme fænomen, der udspiller sig for mennesker, som er
holdt op med at ryge; de finder det også altid meget lettere at fastholde deres målsætning om røgfrihed, hvis de omgås ikke-rygere. I
hvert fald det første lange stykke tid.
Det er præcis det samme fænomen, der udspiller sig i forhold til
alkohol. Men inden du flipper helt ud og begynder at se dette som et
argument for, at du ”bestemt ikke gider være hellig” og derfor lige
som godt kan begynde at drikke igen, så lad mig lige indvende, at
selvom jeg er holdt op med at drikke, så er det ikke det samme som,
at jeg aldrig kan eller vil være sammen med mennesker, der drikker
(også mere end godt er).
Jeg sætter mig bare ikke sammen med dem hele tiden. Og det
meste af tiden tilbringer jeg med ædru mennesker, dels fordi de er
klogere og derfor mere stimulerende at høre på, dels fordi jeg ud360
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mærket véd, hvad der ville ske, hvis jeg sad fra morgen til aften sammen med aktive alkoholikere i mit privatliv.
Denne erfaring – If you hang around a barbershop you end up get
ting a hair cut – er dyrekøbt af så mange misbrugere igennem tiden,
at det grænser til hovedløs gerning ikke at lytte til den.
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Det er nu blevet tid til, at du bør gennemgå dine sociale relationer og
få skabt et overblik over, hvor lidt eller hvor meget, de henholdsvis
har været- og forsat skal vedblive at være en del af dit liv.
Det understreges, at årsagen til at gennemgå en sådan proces er, at
bevidstgøre for dig selv: hvilke mennesker hjælper dig til at opnå din
meget rimelige målsætning om at få et sundt forhold til stemningsændrende midler? Og hvilke hjælper dig ikke?
Muligvis betrådte du allerede denne sti, da du lavede øvelsen om
skyld og skam og heri fik et bedre overblik over plusser og minusser
i dit forhold til andre mennesker. Nu skal du til at ”asfaltere” denne
sti, så du ikke farer vild igen – og gerne i en stor, velkommen bue
uden om førnævnte ”barber shops”!
Om du har modet til at foretage visse, nødvendige forandringer, er
også en øvelse i, om du er parat til at lægge vægt bag dit ønske om
at vise dig selv omsorg. Skabelonen ser ud som følger:
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RELATIONS-CIRKLEN
De enkelte punkter dækker det følgende:

Nærfamilie

Mennesker,
som deﬁnitivt
skal høre
min fortid
til

Blodbeslægtet
familie, jeg
ikke er tæt på

MIG

Relationscirkel
Mennesker
jeg bør holde
en passende
afstand til

Gode mennesker
jeg gerne vil
genoptage
kontakten til
Mennesker
jeg gerne
vil genoptage
kontakten til
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NÆR FAMILIE
Den del af din nærmeste familie, som er- og som fortsat skal udgøre
din inderste kerne – dem, der bor helt inde i din hjertekule. Det er
selvfølgelig både den familie, du voksede op i og din tilvalgte familie.
Det behøver dog ikke kun være dine blodbeslægtede nærmeste, der
skal med hér. Hvis du af forskellige årsager ikke har din biologiske
familie tæt på dig, så er det de mennesker, du har nærmest dit hjerte.
For mange mennesker er deres nærmeste, nogle de selv har valgt snarere end nogen, de nødvendigvis er genestisk beslægtede med.
BLODSBESLÆGTET FAMILIE – SOM JEG IKKE ER TÆT PÅ
Denne plads er reserveret til familiemedlemmer, som man af forskellige årsager ikke ser regelmæssigt, hvad enten det skyldes, at man bor
langt fra hinanden, at relationen er ”trukket tynd”, eller fordi konflikter eller andet, som man ikke kan påvirke, gør sig gældende.
GODE VENNER MED EN FREMTID
Til denne kategori hører de mennesker med hvem, du har en hjertelig energi, der sandsynligvis er opbygget over en længere periode.
Det er dine gamle venner og dem, som du føler størst tillid til. Det
kan godt være, at der i perioder er pauser imellem, at I ses, men du
har aldrig tvivlet på styrken af jeres relation. Disse mennesker er
dem, du vender dig til for sjælelig opmuntring, og dem som du deler
din sorg med.
MENNESKER, JEG GERNE VIL GENOPTAGE
KONTAKTEN TIL
Der kan være mange årsager til, at mennesker i perioder mister kontakten til hinanden. I nogle tilfælde er det, fordi man simpelthen
vokser fra hinanden – og fred være med det! I andre tilfælde, er det
mere tilfældigheder og eventuelt et egensindigt misbrugsforløb, som
har resulteret i afstanden. Hvis tilhørsforholdet imellem jer er godt,
vil man i de fleste tilfælde kunne puste liv i disse relationer igen. Det
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drejer sig om de mennesker, du tror på, og som du har lyst til i større
eller mindre doser skal være en del af dit liv igen.
MENNESKER, JEG BØR HOLDE EN PASSENDE
AFSTAND TIL
Når man i perioder har været styret af interesser, som for en stor del
har drejet sig om at tilfredsstille et stigende misbrug, vil der i de
fleste tilfælde samtidig være sket en udvælgelse og en ombytning af
venner eller relationer. Det er ikke sikkert, at denne gruppe mennesker – som udgjorde godt selskab, da du misbrugte – stadig er gode
for dig at hænge ud med i en periode, hvor du har ændringer af dit
forbrug af stemningsændrende midler i kikkerten. Måske, når du
selv har opnået at få lidt afstand til dine tidligere mønstre, vil du igen
med sindsro kunne være i selskab med disse mennesker. I denne
gruppering opremses derfor de mennesker, som ikke deler dit ønske
om at forandre sig hen imod ædruelighed eller moderat alkoholindtag. Det understreges, at der ikke skal fældes nogen dom over disse
mennesker, det er blot et udtryk for sund fornuft og for det forhold,
at du ønsker at fjerne selvmodsigende indflydelser fra dit liv.
MENNESKER, SOM DEFINITIVT SKAL HØRE MIN FORTID TIL
Hvis du har dyrket en livsstil, som på sine steder har været drevet udelukkende af misbrug eller afhængighed, vil du sandsynligvis have
krydset klinger med andre, som på samme måde har været drevet af
deres respektive afhængighed. At være i afhængighedens vold er en
entydigt selvdestruktiv vej, og det vil forhåbentlig nu stå klart, at det
er fuldkommen uforeneligt med målsætningen om varig ædruelighed
eller stoffrihed at opsøge og spendere tid med andre kemisk afhængige mennesker. Det kan ikke lade sig gøre. End ikke, hvis motivet er
”at redde dem”. Hvis det er dette, der er motivet, skal du opsøge dem
i selskab med et andet ædrueligt menneske for ikke i stedet at opleve,
at det er den anden, der hiver dig ned med sig! Min anbefaling er dog,
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at du bør træffe en beslutning om at lægge disse relationer bag dig for
at give dig selv de bedste muligheder for en ny start på livet. Kommer
disse mennesker selv tilbage til dig efter at være blevet tørlagte, er det
en helt anden situation at forholde sig til. I den yderste ende af misbrugsskalaen, hvor det er nødvendigt for mennesker at lade sig indlægge til afgiftning og efterfølgende behandling, gør man ofte det, at
kontakten til omverden blokeres blandt andet for at forhindre, at kontakten til misbrugsmiljøet bevares. Dette gøres ikke mindst for at forhindre, at pludselige og sjældent særligt gennemtænkte impulser af
stoftrang manifesterer sig i selvdestruktiv og beruselsesfremmende
kommunikation med omverden. For mange behandlingsinstitutioners
vedkommende betyder det, at mobiltelefoner inddrages, og at adgangen til internettet forhindres, mens behandlingen foregår. Nogle steder gælder denne restriktion igennem hele behandlingen, for andre
drejer det sig primært om afgiftningsperioden, hvor evnen til at tænke
klart og fornuftsstyret er mærkbart reduceret.
For alle tiltagene gælder dog, at der er ualmindelig god fornuft i at
anerkende at:
Man bør ikke have kontakt til misbrugende mennesker, når man selv
er i en sårbar afvænningssituation.
Naturligvis gælder det også for de mennesker, som har et begrundet
håb om at genvinde et afbalanceret forhold til rusmidler. For dem
gælder det i lige så høj grad, at har de tidligere haft et problematisk
forbrug ved visse fester, måske med en særlig gruppe af mennesker,
så vil deres chance for at fastholde en mere disciplineret tilgang til
rusmidlerne øges betragteligt, når de undgår disse mennesker og i
stedet nyder deres beherskede ration sammen med andre, som ikke
er hæmningsløse, når de drikker.
Som et kuriosum kan nævnes, at det en gang imellem kan være
meget behandlingsmåls-tjenstligt at samle en gruppe af mennesker
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indskrevet i behandling og udlevere alle de indsamlede mobiltelefoner til klienterne på én gang. Øvelsen går herefter ud på at gennemgå
alle mobiltelefonnumrene og slette de kontakter, som disse mennesker entydigt har haft en misbrugs-historik med, herunder især at
slette numrene på deres pushere, når der har været stoffer involveret.
Dette bliver både en fin mulighed for at afprøve graden af villighed
til forandring og afholder nogle fra senere at tage et umotiveret tilbagefald, fordi vejen tilbage til stofferne alt andet lige er blevet længere ved at gøre muligheden for kontakt sværere.
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Du skal nu til at danne dig et overblik over dine relationers kvalitet
ved at gennemgå relations-cirklen på dig selv. I den sammenhæng
kan selvfølgelig kun opfordres til, at din villighed og ærlighedsgrad
vil modsvare dén, som man kan ønske sig af de klienter, der er indskrevet i egentlig (døgn)behandling.
Skriv ned, for hvert punkt, hvordan det forholder sig med dit sociale
liv og et eventuelt misbrug.
Skriv navnene ned på alle menneskene i dit nærmiljø og placer dem
under de passende rubrikker. Gør i samme ombæring op med dig
selv, dels hvordan situationen overordnet er, dels om du er villig til
at lægge afstand fra de mennesker, som situationen kræver af dig?
Er der også nogle af menneskerne, der er røget ud af dit liv, som følge
af dit misbrugsmønster? Og er du parat til at gøre noget ved det?
En vigtig del af opgaven er herefter at række ud og samtale (dele)
med mindst ét andet menneske om, hvilken opgave eller proces du er
i færd med at løse eller gennemgå, og hvordan du har haft det med
at udføre den. Dette kunne jo så meget passende være sammen med
et af de mennesker, du har udvalgt til at være en del af grundstammen i dit mindre selvdestruktive, fremtidige liv.
At fortælle dette andet menneske, at vedkommende regnes for at
være en god ven og en sund støtte vil givetvis varme ham eller hende
om hjertet og være med til at give dit nye forehavende en god begyndelse. Viser det sig efter gennemgangen af din relations-cirkel, at du
er helt alene i verden med dit misbrug, så betænk dig ikke et øjeblik
i forhold til at opsøge et af de anonyme 12-trinsfællesskaber, såsom
Anonyme Alkoholikere.
En anden mulighed er at henvende sig til en professionel misbrugsbehandler, hvad enten det er et offentligt eller et privat tilbud. Er misbruget en medvirkende faktor til, at du er havnet i denne situation, er
der ingen tvivl om, at du opfylder kriterierne for et AA-medlemskab.
Og mærk dig samtidig disse ord, hvis din situation er så formørket:
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Du kommer ikke til at kunne klare denne transformationsproces alene!
Så ræk endelig ud nu, få et overblik over status i dit sociale liv og
begynd at dele med ét eller flere andre mennesker, hvad du føler,
oplever eller gennemgår for tiden.
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Sammenhængen imellem stressforekomster og brug af rusmidler er
sandsynligvis lige så gammel som rusmidlerne selv. Derfor fortjener
emnet også en grundig gennemgang i indeværende bog. En mulig
sammenhæng imellem overforbrug, misbrug og endda kemisk afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler og stress
er ikke videnskabeligt påvist. Både fordi stress er en størrelse, der er
svær at måle i menneskers liv helt generelt, og fordi data, der således
ikke eksisterer, hidtil ikke er kørt sammen med forbrugsmønstre af
eksempelvis alkohol. Bl.a. beskæftiger sundhedsstyrelsen sig med at
konkludere, at der er flere rygere blandt stress-ramte, men siger ikke
samtidig noget om sammenhængen imellem stress og overforbrug af
alkohol. Alligevel er det indlysende for enhver, der beskæftiger sig
med alkoholmisbrug til daglig, at der er en tydelig sammenhæng
imellem fornemmet stress i hverdagen og et overforbrug af alkohol,
der benyttes som selvmedicinering.
Efter at jeg i 2009 blev selvstændig og i min egen klinik begyndte
at se flere ”på overfladen velfungerende misbrugere” i modsætning
til størstedelen af de klienter, jeg havde arbejdet med på døgnbehandlingscentre forinden, må jeg konstatere, at et flertal af de mennesker, jeg møder i dag, enten parallelt eller sammenvævet med
deres misbrug har stressproblemer.
Fordi, det forholder sig sådan, og fordi dette publikum naturligt
er i målgruppen for denne bog, vil afsnittet om stress også være det
mest omfangsrige af alle kapitlerne.
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Jeg mener, at en grundig forståelse af dette problem – og en tilsvarende nødvendig justering af egne forhold – er helt afgørende for en
heldig omlægning af livsstil især for gruppen af storforbrugere og
misbrugere af alkohol. Selvom mange mennesker har et indgående
forhold til fænomenet stress fra deres eget liv, er det de færreste, der
kender betydningen af selve ordet stress.
Oprindelig er ordet stress hentet fra ingeniørernes rækker og
henfører til det punkt, hvor et givent materiales bæreevne svigter
– hvor materialets struktur knækker, under en given påvirkning.
Til eksempel kan nævnes, at når man afprøver et materiale med henblik på at teste dets egnethed som eksempelvis vinge på et fly så er
dette materiales stress-punkt, dét punkt, hvor materialet knækker
ved en given vægtpåvirkning. For eksempel er det rimeligt at antage,
at en vinge af træ stresser før en vinge af aluminium.
Dette er altså betydningen af ordet stress:
Dét punkt, hvor et givent materiale anstrenges til bristepunktet.
Således sættes yderligere det uhensigtsmæssige ved stresstilstande i
mennesker under lup.
Når et menneske er stresset, er det i færd med ”at knække”.
Når man samtidig tænker over, hvor udbredt stressfænomenet er i
vores moderne samfund, giver det stof til eftertanke. En af de mest
indlysende forklaringer på stressforekomster er, at den måde, vi
grundlæggende har arrangeret vores samfund på, er ude af trit med
den biologiske – evolutionsbetingede – bæreevne. Når man for eksempel en gang imellem forevises grafiske fremstillinger af det tidsforløb, mennesket har opholdt sig på jorden, sammenlignet med ek371
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sempelvis dinosaurernes æra, og alle andre tider både før og efter, så
forvisses man om, at vi mennesker er i det store billede kun en tidsmæssig fodnote. Tiden vi har tilbagelagt, fra vi klatrede ned fra træerne og begyndte at leve oprejst, er således kun minutter på en 24-timers skala i evolutionshistorisk sammenhæng. Når man oveni dette
perspektiv noterer sig, at det tager i titusindvis af år at ændre på ledningsnetværket, altså nervesystem og hjerne, og tilpasse os genetisk i
forhold til ydre påvirkninger, og at vi således stadig – neurologisk og
evolutionsmæssigt – er at betragte som istidsmennesker, så bliver den
forandring, den menneskelige tilværelse har undergået, bare siden den
industrielle revolution begyndte at tage fart omkring år 1750, nærmest
absurd – og givetvis uden fortilfælde.
Alene det forhold, at vores (arbejds)liv i dag reguleres af ure, er i
evolutionsmæssig forstand en vittighed.
I tidligere tider har det været solen og årstiderne (vejrliget), der har
fortalt os, hvilket arbejde, der skulle udføres, på hvilket tidspunkt. Før
den industrielle revolution var det naturen, som var vores ”arbejds
giver” og ikke overenskomst-forhandlede arbejdsuger, dead-lines,
salgsmål eller krav om udbytte til aktionærerne, der satte vores arbejdsmæssige dagsorden.
Når man dertil lægger eksempelvis trafikken, vi skal forholde os
til på gaderne, mobiltelefoner, internet, sociale medier, fysiske træning, indkøb, børneafhentninger på institutioner og faste ydelser på
(realkredit)lån med meget mere, så er der et forståeligt grundlag for
stressforekomster.
Læg dertil lidt modstand på den følelsesmæssige eller økonomiske front, så er der først rigtig lagt i kakkelovnen til en nedsmeltning, simpelthen af den indlysende grund, at du ikke evolutionsmæssigt har nedarvet evnen til at håndtere så mange, så stressende
problemstillinger, på én gang.
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I dit nervesystem, er du måske agerbruger, jæger, smed, skomager
eller lignende – med en noget mere rimelig akkord, end hvad der
forventes i dag – og resultatet af denne uoverensstemmelse er stress.
Det er ikke mindst ihukommende disse indlysende uoverensstemmelser, at det bliver mere forståeligt, når mennesker i stadigt højere
grad selvmedicinerer med diverse former for rusmidler. Ofte, helt
bogstaveligt talt, for at få lov til at trække vejret.
Det er således ofte – helt håndgribeligt – for at gøre vejrtrækningen dybere, hive den væk fra brystet, og længere ned i maven, at
der indtages stemningsændrende kemi.
Hvis vi skal vende tilbage til det tidligere stillede spørgsmål og Ludvig Holbergs ”Jeppe på bjerget: Hvorfor drikker Jeppe? så vil svaret
måske helt forståeligt lyde:
Fordi det virker!
Det får os væk fra en stresset tilstand og over i en langt mere problemfri, drømmende tilstand, som af mange foretrækkes livet ud. Dette er
en kendsgerning. Også selvom det koster dem en betragtelig del af
samme liv!
Psykiater, Dr. Laing, skal til sammenligning have udtalt:
“At udvise sindssyge er en sund måde at forholde sig til en sindssyg
verden på. ”
Nu mønter citatet sig ikke i udgangspunktet på misbrugere og kemisk afhængige, men det kan alligevel hævdes at have sin berettigelse for så vidt misbrug og afhængighed – jævnfør sygdomssnakken – er at sidestille med en sygdom i sindet (hjernen).
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Anskuet på denne vis, bliver indtagelse af rusmidlerne (for nogle) at
betragte som en medicinering af en stresstilstand, som er frembudt af
en livsstil, der ikke er evolutionsmæssig og neurologisk berettigelse
for.
I forlængelse af samme tankegang er det i virkeligheden samfundet,
der er indrettet på en syg måde og at hengive sig til det ene eller andet
sindssyge udtryk herunder misbrug, er i virkeligheden en meget forståelig eller sund måde at reagere på over for de mange krav, vi ikke
er skabt til at kunne honorere. For mange mennesker ser forløbet rimeligvis sådan ud:
De stresser i hverdagen, hvorefter de begynder at selvmedicinere til
midlertidig glæde eller afslapning og ender herefter med at udvikle
et problematisk forhold til selve medicinen.
Hvad der begynder som en kærkommen løsning på et stadig stigende
problem, ender altså med at overskygge det problem, det skulle afhjælpe. Når jeg i det følgende bruger så forholdsvis meget plads på at
forklare, hvad der af nogle sikkert vil blive betragtet som vanskelige
fysiologiske problemstillinger, hænger det sammen med den store
hjælp, der efter min mening ligger i at kende de mekanismer, som
udgør selve stress-fænomenet. Der findes problemstillinger i livet,
som man aldrig kommer til at overkomme uden en dybdegående forståelse af selve problemets natur. Stress hører til i denne kategori.
Jeg anbefaler dig derfor at hænge på, også selvom der tages hul på
uvante emner og dertilhørende sprogbrug. De vil alle blive forsøgt
forklaret undervejs i et letforståeligt sprog.
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Mit valg af en Disney-fortælling til at anskueliggøre problemet er
samtidig en historie, jeg digtede ind i stressproblemstillingen, da jeg
læste psykologi i 1996 og skulle redegøre for netop dette emne i en
skriftlig opgave.
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Formålet med at genfortælle historien er, at jeg tror på betydningen
af psyko-education.
Det er et ukendt ord for de fleste, men det betyder helt grundlæggende sygdomslære eller symptomlære. Når jeg i dette spørgsmål altså
spænder buen lidt og tænker, at du på trods af sværhedsgraden alligevel gerne vil have, at jeg fortæller dig om stressproblemstillingen
mere detaljeret, er det, fordi du ved at se og genkende en række af
disse symptomer forhåbentlig bliver bedre til at undgå, at ubehandlede stresssymptomer i fremtiden skal få dig til at drikke alkohol på
en uhensigtsmæssig måde.
I Walt Disneys klassiker om Tyren Ferdinand beskrives en ung tyr,
som elsker at sidde under sit egetræ og ”dufte til blomsterne”, som
det udtrykkes. Ferdinand er også en følsom tyr, som adskiller sig fra
sine jævnaldrende, der mest bruger krudtet på at slås og i det hele
taget bevise sig stærkere end alle andre. Det er dét, de fleste andre
ungtyres tilværelse handler om, i hvert fald i denne beretning.
En dag kommer der udsendinge fra Madrids berømte tyrefægterarena til landsdelen for at udse sig den stærkeste og mest frygtindgydende tyr til brug ved en kommende tyrefægtning, i hovedstaden.
I tråd med deres natur, forsøger alle disse ungtyre på nær Ferdinand
at overgå hinanden i fremvisning af styrke og aggressivitet. De ønsker alle at blive den tyr, som vinder æren og hæderen ved at blive
udset til at deltage i tyrefægtningen i Madrid.
Ved skæbnens lune sker der dog det, at Ferdinand kommer til at sætte
sig på en bi, han bliver stukket og fremviser i denne tilstand en så
overbevisende mængde aggression og styrke, at han udvælges af repræsentanterne fra tyrefægterarenaen til at deltage i den kommende
tyrefægtning. Han henter altså styrken fra den situation, at han bliver
stukket af en bi til at fremvise ekstra-ordinære kræfter, som i tyrefægter-sammenhæng må interessere. Han køres herefter væk fra sit elskede egetræ og til Madrid.
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På det tidspunkt, da tyrefægtningen skal finde sted, har effekten af
bistikket dog fortaget sig, og Ferdinand er derfor tilbage i sit vanlige,
fredselskende stille sind, hvor det mest ophidsende, der finder sted,
er, når han snuser til blomsterne. Uden, at det har særlig relevans for
formålet med at fremhæve denne historie, kan det oplyses, at Ferdinand – efter at have skuffet fælt ved tyrefægtningen på grund af en
nu tydeligt fraværende aggression – herefter køres tilbage til sin favoritplads under egetræet, hvor han sandsynligvis i Walt Disney-idyl
stadig sidder og ”snuser til blomsterne”.
Når denne historie er udvalgt til at illustrere stressforekomsters dyna
mik, så er det naturligvis, fordi det er så nemt at forholde sig til de to
yderligheder i Ferdinands sind:

A) Ferdinand, når han ligger og dufter til blomsterne under
sit egetræ.
B) Ferdinand, engfræseren, der er blevet stukket af en bi.

Yderlighederne – A og B – er tilstande i vores nervesystem, som vi
alle sammen rummer og typisk veksler imellem, mange gange i løbet
af en dag. Til visse tider er vi helt rolige og afslappede og ønsker kun
fred og fordragelighed omkring os. Andre gange bliver vi provokeret
af noget, og så får vi måske lyst til at gribe ind og ændre på tingene
– mere eller mindre dramatisk. Eller vi møder en truende situation,
og vi bliver bange. Det er helt naturlige tilstande, som ingen af os
ønsker at være foruden. Den del af vores nervesystem, der her beskrives er det autonome nervesystem, og de to grundindstillinger, A og B,
kaldes også for henholdsvis den parasympatiske indstilling og den
sympatiske indstilling, ikke at forveksles med betydningen af ordet
sympati, i daglig tale.
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A) Snuse til blomster = den parasympatiske indstilling (den
sindsrolige tilstand).
B) Stukket af bi = den sympatiske indstilling (angrebs- og
frygtindstillingen).

Med til forståelsen hører, at det autonome nervesystem betyder det
selvkørende nervesystem. Det vil sige, at det er en del af vores organisme, som undslipper sig vores bevidste sindskontrol. Vi kan altså
ikke bestemme, om vi vil være i den ene eller den anden “tilstand”.
Det sker automatisk.
Som dreng legede mine søskende og jeg, at vi skulle holde vejret,
indtil vi enten besvimede eller døde af det. Ret aparte, men det gjorde
vi altså. Erfaringen var dog, hver gang vi nåede til dét tidspunkt, hvor
det blev rigtig svært at undlade at trække vejret, at så tog en automatisk mekanisme over og sørgede for, at vi fik den ilt, vi havde brug for.
Så opdagede vi prustende og sikkert også med en sjov kulør i ansigtet, at det slet ikke var så nemt bare at lade være med at trække vejret.
Hvis du selv prøver, vil du opdage, at det autonome (selvkørende)
nervesystem overtrumfer din beslutning om at holde op med at trække
vejret. Autonomi i denne sammenhæng betyder, at en del af dit nervesystem overtrumfer din egenvilje, som på denne vis bliver blotlagt
som hierarkisk lavere placeret end prioriteterne i det autonome nervesystem. Heraf ordet det autonome (selvkørende) nervesystem. Dets
funktion er altså at redde livet for dig – uanset hvilke fjollerier, du
måtte finde på – hvad ikke mindst i evolutionsmæssig sammenhæng
må siges at være en kærkommen funktion.
Samme intelligente styresystem regulerer bekæmpelsen af fjendebilleder, jævnfør eksemplet med bien, hvor Ferdinand naturligvis
reagerer voldsomt på dét, der opleves som en trussel for hans sik378
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kerhed. Af samme grund kaldes denne funktion også for kæmp- eller
flygt-nervesystemet, fordi det er i disse ganske få hundrede dele af
sekunder, at det afgøres, om den fare, du står overfor, er én, du bør
forsøge at nedkæmpe, eller om du med fordel bør tage benene på
nakken og på den måde bedst redde dit skind.
En bi – også selvom den gør os stiktosset, når den stikker os – er
sandsynligvis en fjende, du vil forsøge at bekæmpe med en sammenrullet avis eller andet, hvis du overhovedet oplever, at der er behov
for at beskytte dig. Men hvordan tror du, du ville reagere, hvis det
var en hel horde af bier, der var efter dig? Eller en undsluppen løve?
Eller en bande bevæbnede kriminelle, der ville røve dig? Ville du så
stadig blive stående og tage kampen op? – og i givet fald, kun bevæbnet med en sammenrullet avis? Det kan godt være, at der ville
være behov for andre beslutninger, og disse måtte gerne blive truffet
i en fart!
Det autonome nervesystems fornemste funktion er at optimere
dig mest muligt til overlevelse, i mødet med en given fare.
Dette er altså en evolutionsbetinget, nedarvet overlevelsesfunktion,
som er udviklet til at redde dit liv. Dén, der træffer de bedste beslutninger er dén, der gør sig bedst i evolutionsspillet, jævnfør Charles
Darwins kendte beskrivelse af overlevelseskampen i blandt og imellem forskellige arter i udsagnet Survival of the fittest.
Dén måde, det autonome nervesystem optimerer dig bedst muligt
til overlevelse på, er ved at foretage nogle hurtige fysiologiske justeringer, som alle har til hensigt at forberede dig på at indgå og overleve i en fysisk nærkamp med en modstander. Med til forståelsen af
samme dynamik hører, at en magtkamp om overlevelse eller om et
territorium udspiller sig typisk inden for et tidsrum af 30-60 sekunder. En måling af styrkeforholdet imellem to stridende parter i dyreriget varer sjældent længere.
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De overlevelsesinstrumenter, der fiskes frem af posen, er altså alle
designet til at være virksomme i et meget kort tidsrum. Hvis behovet
for disse kamp-indstillinger forlænges meget ud over denne tidsramme, begynder visse af funktionerne at blive kontraproduktive –
så begynder de at arbejde imod hensigten og vil, som vi vil komme
ind på senere, risikere at skade værten, i stedet for at gavne denne.
Opstillet på en Tyren Ferdinand-formel, vil kroppens eget overlevelsesberedskab ved en kampsituation (stresssituation) reagere nogenlunde som følger:
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Ferdinand ved bistik

Ferdinand, der snuser
til blomsterne

Det autonome nervesystems
Sympatico indstilling.

Det autonome nervesystems
Parasympatiske indstilling.

Kroppen, når i angrebsstilling
(stresset)

Kroppen, når ustresset!

Vejrtrækningen bliver hurtigere,
vejrtrækningen tilbageholdes –
oppe i brystet – pulsen skyder i
vejret.
Blodet fortykkes blandt andet for
at forhindre forblødninger ved
åbne sår.
Musklerne bliver hårde og
spændes til større kraftudfoldelse.
Reaktionshastigheden forbedres.
Sindstilstanden er aggressiv –
det drejer sig om at nedkæmpe
modstanderen.
Tankerne er aggressive.
Andre opfattes som fjender, man
skal være på vagt / aggressiv
overfor.
Fordøjelsesprocessen blokeres
for at udnytte ressourcerne
til fremme af den aggressive
målsætning.
Der lukkes på lignende vis af for
sexuelle aktiviteter. Opmærksomheden eller kræfterne dirigeres andetstedshen.
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Ferdinand, der snuser
til blomsterne

Ferdinand ved bistik
Følsomheden nedsættes (smertetærsklen hæves) for at kunne
udholde mere.
I denne tilstand kan man hverken
slappe af eller sove – jævnfør den
nødvendige opmærksomhed på
fjendebilledet, man skal forsvare
sig imod.

Det er et smukt beredskab, naturen disker op med, når der er behov for
at forsvare sig. Når det autonome nervesystem slår over i den ene af
to mulige indstillinger, der går ud på at nedlægge en tænkelig fjende,
så er det med en intelligens og en effektivitet, der er slående. Evolutionsmæssigt, indøvet over millioner af år, betyder disse reaktioner, at
vi bliver meget bedre til at bekæmpe vore fjender. Vores nervesystem
tror stadig, vi skal måle styrke med fjender i hurtige, intense kampe,
efter hvilke vi kan vende tilbage til en mere ustresset tilstand, der
mere går ud på at opretholde livet end at nedkæmpe fjender. Dette er
naturens orden. Når pendulet svinger tilbage, og vi går ud af fjendebillede-tilstanden, sker det følgende med nervesystemet, der herefter
går over i den parasympatiske (parasympatico) indstilling:
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Ferdinand ved bistik

Ferdinand, der snuser
til blomsterne

Det autonome nervesystems
Sympatico indstilling.

Det autonome nervesystems
Parasympatiske indstilling.

Kroppen, når i angrebsstilling
(stresset)

Kroppen, når ustresset!

Vejrtrækningen bliver hurtigere,
vejrtrækningen tilbageholdes –
oppe i brystet – pulsen skyder i
vejret.

Vejrtækningen er rolig og dyb,
vejret trækkes ned i maven.
Pulsen er lav(ere).

Blodet fortykkes blandt andet for
at forhindre forblødninger ved
åbne sår.

Blodet genvinder sin vante
tykkelse.

Musklerne bliver hårde og
spændes til større kraftudfoldelse.
Reaktionshastigheden forbedres.

Musklerne er afspændte, bløde
og smidige.

Sindstilstanden er aggressiv –
det drejer sig om at nedkæmpe
modstanderen.
Tankerne er aggressive.

Tankerne afspejler den sindsrolige tilstand. Kreativitet og fordragelighed hersker. Muligheden
for kærlige følelser er til stede.

Andre opfattes som fjender, man
skal være på vagt / aggressiv
overfor.

Samvær med andre er hyggeligt
og udbytterigt og forbundet med
venlighed.

Fordøjelsesprocessen blokeres
for at udnytte ressourcerne
til fremme af den aggressive
målsætning.

Fordøjelsessystemet kører ”for
grønt lys”. Der besørges, hvad
der skal med regelmæssighed.
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Ferdinand, der snuser
til blomsterne

Ferdinand ved bistik
Der lukkes på lignende vis af for
sexuelle aktiviteter. Opmærk
somheden eller kræfterne diri
geres andetstedshen.

Sexuelle impulser gives passende
plads. I Ferdinands tilfælde, er
det ikke svært at forestille sig,
at han traver hen over engen og
forlyster sig med kvie i fuldkom
men uhæmmet og glædesfyldt
naturlighed.

Følsomheden nedsættes (smer
tetærsklen hæves) for at kunne
udholde mere.

Følsomhedsgraden er i top, både
hvad angår de fysiske fornem
melser og evnen til at opfange
psykisk, hvad der foregår i
nærmiljøet.

I denne tilstand kan man hverken
slappe af eller sove – jævnfør den
nødvendige opmærksomhed på
fjendebilledet, man skal forsvare
sig imod.

Søvnmæssigt, hentes der næring
fra de dybeste REMniveauer. Når
Ferdinand ikke bedækker kvier
eller snuser til blomsterne, tager
han sig rimeligvis en dejlig lur
under sit højt elskede egetræ.

Som det vil være indlysende, er sidstnævnte funktionsbeskrivelser alle
nogle, som ville kunne sættes op på en ligning for det gode liv eller i
hvert fald indgå i en hvilken som helst livskvalitets-optimering. De er
alle dejlige tilstande. Vi har altså et billede af et nervesystem, som er i
stand til at sætte sig selv op til kamp, når det er nødvendigt og som på
andre tidspunkter – netop fordi det ikke skal kæmpe – er i stand til at
hengive sig til livskvalitetsfremmende, kreative og reproduktive processer og aktiviteter. Så længe, der er balance imellem disse to yderligheder, viser naturen sig fra sin skønneste side. Det er først, når den ene
eller den anden side får forrang frem for den anden, at der opstår problemer. Dette er, hvad der sker, når eksempelvis fjendebilledet bliver af
længerevarende karakter, og der i kølvandet heraf opstår kronisk stress.
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I en moderne tilværelse, hvor vi ikke behøver at slå ihjel for at få aftensmad, men typisk er reguleret af en 5-dages arbejdsuge, skifter
fjendebillederne ofte fra at være udefrakommende, reelle fysiske
farer, vi skal bekæmpe, til at blive oplevede, indre krav, blandt andet
– opfyldelse af forventninger (egne og andres), trusler på økonomi,
sociale konflikter og en følelse af at have alt for lidt tid til at udføre
handlingerne i, der bliver den største trussel for vores velbefindende.
Det interessante er blot, at dit nervesystem behandler ikke disse fjendebilleder anderledes, end hvis der stod en dinosaur og ønskede at
gøre dig til sin aftensmad foran din dør. At dette er tilfældet, ses
blandt andet af den kendsgerning, at det er sympatico-nervesystemet,
der aflæses, når politiet stiller spørgsmål i en løgnedetektor.
Det foregår på den måde, at oveni alle de allerede nævnte symptombeskrivelser ved sympatico-indstillingen, sker der samtidig det, at
din krop ved fornemmet fare afsondrer en lille smule sved, som løgnedetektoren opfanger. Hvis politiet således har dig til afhøring for
noget, som har magten til at udløse en kraftig negativ konsekvens for
dig (blandt andet indespærring), så må man sige, at det er rimeligt, at
dit nervesystem genkender spørgsmål, som kan bringe dig i fedtefadet, som trusler på din sikkerhed. Det er derfor helt logisk og forventeligt, at foreholdt et spørgsmål, som risikerer at medføre store, negative konsekvenser, aktiveres nervesystemets sympatico-indstilling.
Det går automatisk i forsvar, som i nervesystemsmæssig forstand er
en angrebsindstilling.
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En kamp med uret, om hvorvidt du kan nå din deadline eller nå at hente
børnene i børnehaven, bliver på lignende vis en kamp imod en modstander (uret), der sender dit nervesystem op i det røde felt. En kamp med en
kollega om en forfremmelse, der kan betyde velkomne forandringer for
hele din familie og dig selv, registreres på lignende måde som en kampsituation, også selvom denne kamp varer måneder eller længere. På lignende vis, skal der ikke så megen fantasi til at forestille sig, hvor mange
forskellige typer (indre) fjendebilleder, vi alle hver især kan tænkes at
give næring til, og som udløser den samme nervesystems reaktion, som
fra tidligere tider har været udviklet til at skulle vare måske kun sekunder eller maksimalt minutter. Når en sådan fjendebillede-indstilling
tager over i længere tid, risikerer det at medføre en række negative, fysiologiske konsekvenser, fordi reaktionen og varigheden af problemets
art ikke er indbyrdes afmålte.
Dét, der altså var en ganske rimelig og hensigtsmæssig aktivering af sympatico-nervesystemet, bliver til en uhensigtsmæssig
og i sidste ende farlig tilstand, når tilstanden varer ved.
Den hensigtsmæssige reaktion – at man eksempelvis sloges kortvarigt med en modstander om territorium – bliver til en meget uheldsvanger tilstand, når den strækkes ud over dage, uger, måneder og
måske endda år. Dette er, hvad den følgende illustration (højre kolonne) viser:
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Det autonome nervesystems
Sympatico indstilling.
Kroppen, når i angrebsstilling
– (stresset)

Kronisk stress
Når sympatico-tilstanden
bliver kronisk

Vejrtrækningen bliver hurtigere,
vejrtrækningen tilbageholdes –
oppe i brystet – pulsen skyder i
vejret.

Der opstår smertefulde spændingstilstande i nakke og skuldre
som følge af uhensigtsmæssig
(tilbageholdt) vejrtrækning.

Blodet fortykkes blandt andet for
at forhindre forblødninger ved
åbne sår.

Det fortykkede blod, der har en
hensigtsmæssig funktion på kort
sigt, bliver over en længere periode
livsfarlig, derved at det væsentligt
forøger chancerne for, at der udvikles hjerte-karsygdomme.

Musklerne bliver hårde og
spændes til større kraftudfoldelse.

Hårde muskler resulterer på flere
planer i mangel på fleksibilitet.
Andre mennesker reagerer instinktivt på dette alarmberedskab og
trækker sig fra den pågældende.

Reaktionshastigheden forbedres.
Sindstilstanden er aggressiv – det
drejer sig om at nedkæmpe modstanderen.
Tankerne er aggressive i deres
natur.

Kreativitet kan ikke blomstre, når
systemet er ”i krig”.
Adfærden bliver ufleksibel og robotagtigt målsøgende (det drejer
sig om at ombringe fjenden).
Andre mennesker bliver midler til
mål eller noget, der skal passeres,
snarere end givende i deres egen
ret og med selvstændig eksistensberettigelse. Der opstår typisk
konflikter med omgivelserne.
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Det autonome nervesystems
Sympatico indstilling.
Kroppen, når i angrebsstilling
– (stresset)

Kronisk stress
Når sympatico-tilstanden
bliver kronisk

Andre opfattes som fjender, man
skal være på vagt eller aggressiv
overfor.

I forlængelse af ovenstående,
bliver den aggressive indstilling
en social hæmsko. Folk tager
afstand, da det er mere behageligt
at være sammen med mennesker,
som trækker vejret ned i maven
og har venlige intentioner (dette
opfanges bevidst eller ubevidst af
omgivelserne).

Fordøjelsesprocessen blokeres
for at udnytte ressourcerne til
fremme af den aggressive
målsætning.

Der opleves ofte forstoppelse,
med alt hvad dette indebærer af
psykisk og fysisk ubehag.

Der lukkes på lignende vis af for
sexuelle aktiviteter. Opmærksomheden eller kræfterne dirigeres
andetstedshen.

Sexualitet – hvis den overhovedet
dyrkes – er målsøgende og aggressiv, snarere end en forlænget,
følsom nydelsesakt. Den nedsatte følsomhed gør, at der bliver
fokus på (aggressionsbestemt)
udløsning, snarere end (mere
følsomt) orgasme.

Følsomheden nedsættes (smertetærsklen hæves) for at kunne
udholde mere.

Følsomheden (også i sexuel
sammenhæng) sidder snarere i
spændte arme end i følsomme
fingerspidser.
På lignende vis bliver den psykiske følsomhed, der scanner og
tager højde for andres behov,
nærmest ikke-eksisterende.
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Det autonome nervesystems
Sympatico indstilling.
Kroppen, når i angrebsstilling
– (stresset)

Kronisk stress
Når sympatico-tilstanden
bliver kronisk

I denne tilstand kan man hverken
slappe af eller sove – jævnfør den
nødvendige opmærksomhed på
fjendebilledet, man skal forsvare
sig imod.

Der indtræder perioder med
dårlig søvn eller decideret
søvnløshed. Den bagvedliggende
tilstand er én af fatigue – udmattethed.
Det konstante alarmberedskab
tærer på kræfterne – indtil kæden
hopper af og stress-punktet nås.
Dét punkt nås, hvor enten fysisk
sygdom (død?) eller psykisk nedsmeltning fortæller at nok er nok

Som det vil være indlysende, er denne tilstand af kronisk stress ikke
bare en perfekt beskrivelse af det dårlige liv (det modsatte af livskvalitet). Det er også en meget stor medforklarende årsag til tusindvis af dødsfald, hvert eneste år. En livsstil med alt for meget fedtholdig kost, der aflejrer sig som indsnævringer i hjerte-karsystemet,
kombineret med en tilstand, der har som opgave at fortykke blodet,
hvorved gennemstrømningsgraden yderligere formindskes, skal pr.
definition kaste et vist antal hjerteanfald af sig.
Meget ofte vil de forsøg på selvmedicinering, stressede mennesker
kaster sig ud i, mere stræbe efter akut at lindre den psykiske tilstand,
hvorved der over-medicineres, snarere end meget gelinde, i små
doser, at indføre den nøje afmålte dosis fedt-opløsningsmiddel (maksimalt 1 genstand), man kan håbe på lindrer hjerte-kar problemer15.
15 Undersøgelsesresultater peger i forskellige retninger i dette spørgsmål. Nogle mener, at op til
én genstand alkohol dagligt kan virke befordrende, hvis man i forvejen har kredsløbsproblemer.
Andre hævder, at der slet ingen positiv indvirkning er ved at indtage alkohol.
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Der medicineres altså, i de fleste tilfælde, tydeligvis efter den kortsigtede virkning og med langt større doser end den anbefalede mængde
”medicin”. Heri ligger en meget stor forklaring på, hvorfor brug ofte
udvikler sig til storforbrug, misbrug – og hvis den arvelige disposition er til stede, til egentlig kemisk afhængighed.
Fordi det ganske enkelt er for ubehageligt at blive ved med at
leve i en tilstand af kronisk stress, bliver selvmedicinering et attraktivt alternativ.
I stedet for at ændre på nogle af de faktorer, som velkendt er forkerte,
og som gør det umuligt at opnå en sindsrolig hverdag, vælges altså i
stedet at bortmedicinere symptomerne, så et endnu større problem
skabes, på sigt.
Lad os et øjeblik vende fokus tilbage på naturens orden, og genkalde
os det niveau af naturlig stress, der opstår eksempelvis i en impala,
som lige har oplevet at være blevet jagtet af en løve på savannen.
Hvis vi går ud fra, at det er et andet dyr i flokken, som bliver løvens
aftensmad i det tænkte eksempel, så har vores impala netop været
udsat for et meget højt stressniveau. Selvom det temmelig hurtigt
viser sig, at faren er drevet over, fortsætter dyrene typisk med at løbe
også et stykke tid, efter at det er nødvendigt ud fra en overlevelsesmæssig betragtning. Viseligt har naturen skænket dyrene en forståelse for, at der skal fysisk bevægelse til for at få stress hormonerne
arbejdet ud af kroppen. Hvis dyrene ikke fortsatte deres løb på denne
måde, ville ophobningen af stress-hormoner betyde spændte muskler og flere af de andre symptomer fra kronisk stress-listen, som i
givet fald ville efterlade dette dyr mere sårbart ved et senere løveangreb, fordi det så ikke ville være i stand til at reagere lige så hurtigt
og kraftfuldt, som hvis det havde fået bugt med stressen fra tidligere.
Analogien til det moderne menneskes stress-krop bør være indlys
ende.
390

F O RT RY L L E T

Det sammenlignelige ligger naturligvis deri, at mennesker, der ikke
får bugt med ophobet stress i hverdagen i al væsentlighed opererer
ved et lavere funktionsniveau end det er hensigtsmæssigt eller muligt – og så har vi endda ikke berørt de andre livskvalitetsforringende
emner. Historien fortæller også med al tydelighed, hvor vigtigt det
er, at vi får motioneret regelmæssigt16.
Når og hvis vi ikke gør dette eller andet, der fremmer afslapning, her
under at vi arrangerer os selv tåleligt i hverdagen, vil vi alt andet lige
være meget tættere på at selvmedicinere med alkohol.

16 Når mennesker er blevet alvorligt syge af stress, kan behovet for hvile være så akut, at endda
fysisk træning må sløjfes. Det tænkte eksempel tager afsæt i et mindre akut sygdomsforløb.
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Afslutningsvis i hele snakken om stress bør nævnes, at der også findes noget, som kaldes positiv stress.
Positiv stress henter sin næring fra samme sympatico-indstilling
og tjener til at forbedre dine livsforhold, også ved en moderne levevis. Det er blandt andet den stress, du mærker som en let uro, inden
du skal præstere en større indsats eksempelvis til et jobinterview,
holde et foredrag eller gå til en eksamen, der kræver en koncentreret
og fokuseret præstation.
I disse situationer, skænker din krop dig et forhøjet beredskab,
som tjener til at forbedre din ydeevne over en kortere periode med
øget præstation til følge. Dette er den gode stress, som ingen af os
ønsker at være foruden. Det er dog sjældent, at det er denne form for
stress, som ødelægger noget for mennesker i misbrugsmæssig sammenhæng, hvorfor der ikke gøres mere ud af den, i indeværende bog.
Du skal nu i stedet til at se på forekomsten af stressors – stressfremkaldende årsager – i dit liv. Formålet er, at du herigennem kan fjerne
en del af selve tilskyndelsen til (mis)brug af stemningsændrende
midler. Argumentet er naturligvis, at for så vidt overforbrug, misbrug
eller kemisk afhængighed ender med at blive selve symptomet på en
overvægt af stress i dit liv, så vil det være hovedløs gerning ikke
også at se på og få fjernet nogle af de kilder, som skænker så dårlig
en indflydelse på dit liv.
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BRYD FORTRYLLELSEN
Kender du til usund stress i dit liv? Har du nogensinde taget alkohol
eller stoffer som en slags selvmedicinering imod stress? Hvis ja, tror du,
at denne (u)vane har været med til at få dit (mis)brug til at eskalere?
Tag en dyb indånding – ! – og sæt dig og tænk lidt over, hvordan dit
liv leves.
Prøv at sætte hastighed på dette indre billede af din tilværelse. Hvor
har du for travlt?
Hvilke forhold og omstændigheder får din vejrtrækning til at blive
tilbageholdt i modsætning til dyb og rolig?
Sæt dig med din dagbog og gør nogle notater om, på hvilke områder
dit livs hastighed er for høj?
Er der nogle af disse områder, som finder næring til den for høje
hastighed ved dyrkelsen af idealer, som er umodne?
Har du for eksempel urealistiske forventninger til dig selv i økonomisk forstand?
Er den standard, du har sat for dig selv, den rette?
Er der menneskelige forhold i dit liv, som har brug for en konfrontation?
Mennesker, du bør gå til eller sige fra overfor, i dit liv? Forhold, som
stresser dig ved deres uafklarethed?
Arbejder du det rigtige sted? Med det rette?
Flytter du ind i dine ambitioner, følelsesmæssigt, i stedet for blot at
vande og gøde dem?
Fælder du en skånselsløs dom over dig selv, hvis du ikke lever op til
egne- og andres forventninger?
Taler du i et kærligt tonefald til dig selv? Har du tilgivet dig selv for
din fortid? Er der nogle efterslæb, hvor du bør investere tid og kræfter på at få ryddet op?
Tillad dig at gå i proces med disse spørgsmål. Brug den fornødne tid
på at besvare spørgsmålene, samtidig med at du vedblivende ransager dig selv for stressfremkaldende årsager i dit liv, som med fordel
kan ændres på.
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Hvis du er parat til at give dig selv deluxe-modellen af selvforkælelse og omsorg, så tag nogle dage fri fra arbejde – udelukkende til
at besvare disse spørgsmål.
Ja, jeg mener det!
Gå ture i naturen eller tag i svømmehallen og i spa eller dampbad,
hvis det er det, der skal til for at få dig til at slappe af. Tag fri, afspadser, hold ferie!
Ransag dit liv!
Er du det sted, du ønsker at være? Kompenserer du for din travlhed
med den rette mængde fritid og sunde aktiviteter, som for eksempel
sport, så du kan lade op? Er du så stresset, at det vil være en god idé
at få professionel hjælp?
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Jeg kan af gode grunde ikke vide, hvor lang tid du har været om at læse
denne bog? Er det en uge siden, du begyndte? To måneder? Eller har
du læst den ud i én køre, med kaffe på thermo-kanden, hele natten?
Jeg ved heller ikke, om du har været afholdende i en periode? Om
denne periode i givet fald har været lang nok, eller om du har klassificeret dig rigtigt i de 4 kategorier af brugere-storforbrugere-misbrugere og kemisk afhængige. For det står forhåbentlig helt klart nu,
at dette afsnit, der handler om at indtage alkohol igen, kommer kun
til at medføre positive resultater for dig, der ikke er kemisk afhængig.
Jeg brugte selv tre år på at få udstillet dét for mig selv, som er Anonyme
Alkoholikeres officielle definition på sindssyge:
At man gentager den samme handling igen og igen – og forventer
et nyt resultat.
For mig er håbet, om nogensinde at kunne drikke kontrolleret igen,
afblomstret. De år – efter min første behandling – hvor jeg skulle ud
at prøve, om jeg kunne kontrollere alkoholen og hashen igen, medførte kun stor smerte og endnu større desperation.
I dag er denne desperation og smerte erstattet af en langt højere
livskvalitet uden brug af alkohol. Hvis du skal ud og eksperimentere,
og skulle eksperimentet falde uheldigt ud, så er det mit håb, at den
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viden, du har tilegnet dig hidtil i denne bog, vil være i stand til at
gribe dig forholdsvis hurtigt, og afkorte denne meningsløse excercits
udi selvpåført smerte; at din nye viden vil skabe en forhøjet bund i
dig og blive en trukket håndbremse på din ellers meget farlige rutschebanetur. Dette er mit håb.
Men nu er afsnittet jo skrevet til dét menneske, som mener at vide, at
det godt kan lære at drikke kontrolleret igen. Og det skal vi også festligholde! For disse mennesker eksisterer. Der kommer en del mennesker i min klinik, som hører til et andet segment af mennesker end
dem, der typisk har fundet vej til eller er blevet ført til den traditionelle (døgn)behandlingsverden. Der er bevidstgjorte mennesker, som
vil sætte tid- og ressourcer af til at forebygge at komme til at havne
“helt i hegnet”. Som har overforbrugt eksempelvis alkohol, men som
ikke er kemisk afhængige. Hvis du er ét af disse mennesker, så er
dette afsnit skrevet specielt til dig.
Jeg begyndte med at sige, at jeg ikke vidste, hvor lang tid, du havde
været om at læse denne bog eller hvor længe, du har været afhold
ende nu. Når jeg foretager de eksperimenter, du skal til at udføre nu,
med mine klienter i klinikken www.alkohol-coach.dk, så er det normalt noget, vi først begynder på, efter at klienterne har fulgt et forløb
af oplysning- terapi og coaching, med ugentlige terapi-sessions i 3-4
måneder. Og i sådanne forløb lyder anbefalingen altid, at personen i
dette tidsrum skal have været helt tørlagt.
Det er altså først i slutningen af et længere bevidsthedsskabende terapi- og coachingforløb, med lang forudgående ædruelighed, at vi vover
pelsen og kaster os ud i eksperimentet med at drikke alkohol igen.
Til orientering vil jeg gerne fortælle, at der faktisk er mange af mine
klienter, som til at begynde med kommer ind ad døren med et ønske
om at lære at drikke kontrolleret (igen), men som undervejs selv
ændrer målsætning, og når tiden kommer, og de skal til at vælge, om
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de vil gå den ene eller den anden retning, ender med at vælge afholdenhed – på trods af deres egne håb og forventninger, da de kom ind
ad døren!
Dette sker i så fald altid fordi de mange spejl, de i løbet af denne
proces har holdt op i mod dem selv, og fordi gennemgangen af hele
deres livshistorie og indsigten i deres negative konsekvenser har
overbevist dem om, at de i virkeligheden er kemisk afhængige –
selvom de håbede på noget andet til at begynde med. Det er der ingen
skam i. På dette tidspunkt, vil de så også have mærket på dem selv,
hvor dejligt og overskudsagtigt de får det efter en længerevarende
periode med afholdenhed. Men også, om valget går i retning af fortsat moderat alkoholindtagelse, så er det altså optimalt en beslutning,
der skal tages oven på en lang periode med afholdenhed. Én af
grundene hertil er, at det ellers ikke giver mening at begynde at lave
sammenligninger. Sammenligninger blandt andet af tiden før og efter.
Et andet vigtigt forhold, som stærkt advokerer for, at man skal
have været afholdende en periode, inden man kaster sig ud i at eksperimentere igen, handler om, at man ved at have været afholdende
opnår en vis grad af udslukning, nervesystemsmæssigt, af de receptorer, som pr. definition er ekstra følsomgjorte hos mennesker, der
drikker for meget, og som oplever større og mindre kontroltab.
Dette betyder, at man som storforbruger eller misbruger kun efter en
længerevarende periode med afholdenhed kan gøre sig forhåbninger
om, at nervecellernes følsomhed over for alkohol, (der kan lede til
kontroltab) vil være nedsat.
Det store spørgsmål er, om man ved at indtage alkohol igen kan und
gå at vække ”slumrende egenskaber”, i det man samtidig kommer i
hu, at for den kemisk afhængige vil en tilbagevenden til tidligere tiders forbrugsmønstre være givet på grund af det irreversible i problemstillingen, fordi cellerne for denne gruppe af mennesker husker
og gentager tidligere tiders reaktionsmønstre, på et velkendt stof.
397

CARL CHRISTIAN RANDOW

Kan du huske de forskellige ungdomsfilm om ”The Gremlins”, der
udkom i slutningen af 1980’erne og 90’erne?

Filmene handlede om de små nuttede kæledyrslignende størrelser,
du ser forrest, i midten af ovenstående billede, og om hvordan
disse kære væsner blev transformeret til nogle hærgende, destruktive, ukontrollerbare ballademagere, når de fik vand på sig eller,
hvis de blev fodret efter midnat (de tre karakterer, der omgiver den
forreste). Ganske som var de blevet fortryllede …
I min klinik har jeg af pædagogiske årsager et billede hængende af
The Gremlins. Fordi relevansen er så indlysende for det menneske,
som skal i gang med at gøre sig denne type eksperimenter.
Hvor mange ”dråber vand” (læs: alkohol) kan mennesker med en mis
brugshistorik nemlig tåle at blive sprinklede med, uden at en ellers
uhensigtsmæssig transformation (fortryllelse?) indtræder …? Ganske
få? Ingen?
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Det er over for dette spørgsmål, at alle tests med at vende tilbage til
et eventuelt kontrolleret indtag skal stå sin prøve. Og som altså gør
sig langt bedre, hvis man et længere stykke tid forinden har været
helt afholdende.
Med det sagt ved jeg naturligvis også godt, at ikke alle mennesker er ens. Mennesker har forskellige ressourcer, – historier og -udgangspunkter. Og derfor er jeg heller ikke restriktiv i forhold til at
kræve af alle mine klienter, at de skal have været afholdende igennem hele forløbet. Det er dog min anbefaling – fordi forløbene bliver
meget mere lærerige. Og fordi erfaring taler herfor.
Tidligere har jeg mange gange i døgnbehandlingen af misbrugere
set, hvordan folk er blevet smidt ud – har fået afbrudt deres behandlingsforløb – når de gik ud og drak eller tog stoffer i løbet af behandlingen. Jeg har i min egenskab af programleder også selv afbrudt
behandlingsforløbene for en del mennesker på dette grundlag.
At bede en klient eller patient om at forlade en behandlingsinstitution er en nødvendighed, når rusmiddelindtagelsen ødelægger det “for
de andre” i behandlingen, når villigheden til afholdenhed slet ikke er
til stede, eller når et menneske er så indfanget af sin egen kemiske
afhængighed, at det de facto er sindssygt – og i denne tilstand er modvillig overfor at modtage behandling. Så kan det være på sin plads at
træffe sådan et valg – og måske henvise til andre tilbud i stedet.
En anden meget væsentlig årsag til, at fuldkommen afholdenhed
fastholdes så restriktivt på døgnbehandlingsinstitutionerne, er naturligvis også, at klienter, der er meget dårlige efter lang tids misbrug,
faktisk er i fare for at dø, hver gang de indtager alkohol eller stoffer!
Det var først, da jeg begyndte at arbejde med klienter i individuel
terapi i min egen klinik, hvor de ofte er mindre medtagede end på de
traditionelle døgnbehandlings centre, at det blev afdækket for mig, i
hvor høj en grad disse oplevelser af “tilbagefald” også kan vendes til
noget positivt, hvis vi vælger at undersøge dem i behandlingen i stedet
for at fordømme dem.
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I dette forum skal det grundigt understreges, at det bedste vil være,
at du har været helt afholdende fra alle stemningsændrende midler i
mindst 30 dage, inden du kaster dig ud i de forslag, der beskrives i
dette afsnit.
Dette går jeg hermed ud fra, at du opfylder, ligesom jeg også tænker,
at du ansvarligt og bevidst ønsker at lytte opmærksomt til de signaler
og reaktioner, du måtte modtage fra din krop i form af ændret adfærd
eller andet. Jeg går simpelthen ud fra, at du ønsker at kende sandheden om dit forhold til stemningsændrende midler. Og jeg ønsker dig
al held og lykke med at afprøve dit ståsted. Hvis du har forsøgt en
sådan målsætning og ikke har nået den, kan det nemlig også være et
vink med en vognstang om, at du tilhører den sidste kategori.
I modsætning, til hvad man kunne forvente, er jeg personligt helt fri for
håb og ønsker om, hvordan dit eksperiment må falde ud. For mig er det
en lige så stor succes, når et menneske definerer for sig selv, at det er
kemisk afhængig og vælger at være afholdende, som når et andet menneske genfinder “fastheden i kødet” og bliver i stand til at kontrollere
indtaget igen. I klinikken siger jeg ofte til klienterne, at målet med både
terapien og coaching-delen ikke er at lære folk at drikke kontrolleret
igen.
Formålet – for mig – er at hæve mine klienters livskvalitet.
Hvis dette mål nås med fortsat indtagelse af alkohol i moderate
mængder, er det fint. Og hvis målet nås uden brug af alkohol – så er
det også rigtigt fint! Det eneste, jeg ikke kan støtte, er, når et kemisk
afhængigt menneske fortsætter med at indtage alkohol og stoffer.
Fordi så véd jeg, at det ender dårligt. I 100 procent af tilfældene.
Selvfølgelig kan man argumentere for, at eksempelvis Hemingway
levede et fint liv, indtil han dødfordrukken endte med at tage sit eget
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liv. Men jeg tillader mig altid at stille mig på det tabte potentiales
side. Det er, hvad jeg slås for. Så for mig er der kun to succes-scenarier: Enten opnår du at drikke kontrolleret – eller også finder du fred
i sjælen med at skulle leve i afholdenhed.
Dét, du står foran nu, kommer altså til at blive en prøve og balanceakt imellem dels at få din viljeskraft til at arbejde for dig med al den
ekstra styrke, du kan frembringe ved hjælp af positive affirmationer,
sat op imod både at fornemme og i givet fald respektere styrken af et
eventuelt kontroltab, der er en biokemisk reaktion, som ikke er under
lagt viljen.
Inden du læser videre, så lad lige tankerne flyve et øjeblik, og sid og
grund lidt over disse to scenarier:
Der er et scenarie, hvor dine eksperimenter falder ud, som du håber
– det vil sige, du oplever, at du kan nyde alkohol i moderate doser. Og
der er en anden mulighed, hvor du kommer til at opleve, at dit håb har
været ubegrundet, og hvor du ikke kan kontrollere hverken mængderne
eller de indgåede aftaler. Sandsynligvis, fordi din problemstilling så
har antaget karakter af at være regulær kemisk afhængighed. Vil du
være lige åben for at respektere begge disse udfald? Prøv at mærk
efter, dybt inde i dig selv.
Nu er altså det tidspunkt, hvor al din tilegnede viden og forståelse i
løbet af dit bevidstgørelsesforløb i forbindelse med læsningen af
denne bog skal stå sin prøve!
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BRYD FORTRYLLELSEN
Din første del-opgave i denne øvelse går ud på at gøre status! Det vil
sige, du skal skrive et indlæg i din logbog eller tilsvarende, der fuldkommen redegør for din tilstand, efter at du er holdt op med at
drikke. Nu hvor du har holdt en længere pause:
Hvordan har du det? Hvordan har du det om morgenen?
Hvordan går det med at være sammen med din mand, din kone, dine
børn, dine arbejdskammerater eller andre?
Hvordan har du det med dig selv?
Kan du mærke en forskel?
Hvordan har dit liv været i denne tid, hvor du har levet alkoholfrit?
Har det været helt forfærdeligt – eller har det været en positiv oplev
else?
Det er meget vigtigt, at du giver dig selv tid til at nedfælde disse refleksioner.
Hukommelsen og den bevidsthed, der knytter sig til at enten kunne
huske eller ikke at kunne huske, er ét af de områder, som meget let
lader sig påvirke ved indtagelsen af alkohol. At du således har et klart
defineret billede af, hvilke tilstande, du eventuelt må erstatte af andre,
når du skifter en afholdende vej ud med en, der rummer alkohol, er
overordentligt relevant for den proces, der skal følge. I hvert fald,
hvis valget skal træffes på et nøgternt grundlag. Årsagen er, at den
sandsynligvis gode tilstand, du har opnået ved at være afholdende,
skal kunne dokumenteres overfor det sind, som muligvis anskuer
hele processen mere sløret efter indtag af alkohol.
Hvis du læser videre, inden du udfører denne opgave, så gå tilbage og løs den, som den første af de opgaver, du vil blive stillet i det
følgende.
Måske synes du, at jeg lægger negativt ud – burde jeg ikke i stedet male et meget mere positivt billede, jævnfør de sunde positive
affirmationers selvopfyldende, skabende kræfter?
402

F O RT RY L L E T

I alle normale situationer, ville jeg sige: Jo! Ubestridt. Tænk altid
positivt og hav altid positive forventninger til omverden. Når der har
indsneget sig ”en slange i paradis” i forhold til at fremmane disse ellers fantastiske skabende kræfter (affirmationer eller mundtlige bekræftelser) på alkoholindtagelse, så er det også kun i det omfang, at
følsomheden i dig over for den stemningsændrende kemi, er så stærk,
at den risikerer at afspore din ellers flotte indsats – at din egen vilje
ikke viser sig tilstrækkelig til at holde dig til din målsætning. Og så er
det måske, fordi dit forhold til alkoholen er gået hen og blevet ufrit
– at stemningsændringen, som alkoholen fører med sig, har sit eget
liv ligesom en allergisk reaktion.
Lad os derfor ikke narre hinanden. Der er en fare for, at den toleranceøgning, du måske har udviklet, vil kræve at blive gentaget, og at
dine cellers hukommelse så vil tage over og føre dig tilbage til dét
sted, du kom fra med en tilbagevenden til samme følelsesmæssige,
erkendelsesmæssige og bevidsthedsmæssige tilstand til følge, som
inden du startede på din bevidstgørelse udi misbrugsspørgsmål. Det
er ligesom når videnskabsmænd møder verden. De har en tese, de
gerne vil have afprøvet. De udfører herefter forskellige forsøg, og
enten får de bekræftet deres antagelser, eller også får de dem afkræftet
– og må så tage den nye virkelighed til efterretning.
Denne sammenligning er ikke tilfældig! Den nævnes, fordi sådanne videnskabelige metoder blandt andet er designet til at undgå, at der kommer subjektivitet, ego og følelser i processen. Disse er nemlig ikke hensigtsmæssige i sådanne spørgsmål.
Det må således heller aldrig blive et følelsesmæssigt krav, som afgør,
om du skal drikke, i fremtiden. Når du drikker, bør det være nøje overvejet, veltilrettelagt og med solid bund i en dyb selvindsigt, som er
faldet ud til fordel for, at det er forsvarligt at fortsætte hermed. Selve
beslutningsprocessen bør være nøgtern … Hvad i denne sammenhæng
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betyder helt uden underlødige, følelsesmæssige input. Skulle resultaterne falde ud på en måde, som er anderledes end du forventede eller
håbede på, så må der naturligvis komme en følelsesmæssig reaktion.
Og denne reaktion skal der tages hånd om, ved at du sætter ord på,
hvordan du har det, med et eller flere mennesker, du føler tillid til. Du
må bare ikke basere de handlinger, der skal følge, på en følelsesmæssig reaktion af skuffelse.
Lad os nu gå i gang med at give dig de bedste betingelser for at opnå,
hvad du ønsker; et kontrolleret og moderat indtag af alkohol. Hvis
du gør, hvad jeg foreslår hér, så bliver resultatet, der måtte følge,
ikke afhængig af manglende planlægning. Det første, helt afgørende
er at planlægge tidspunktet:
Hvornår kan og skal du indtage alkohol igen?
Herfra skal lyde en kraftig anbefaling om, at dette behov for planlægning tages meget alvorligt – i al tid fremover – da du sandsynligvis ikke vil kunne høste gode resultater af at indtage alkohol på et
følelsesmæssigt eller impulsivt grundlag. Det kan meget få overforbrugere. Når du derfor i fremtiden oplever stærke følelser, skal du
altså gøre noget andet end at indtage alkohol! At drikke alkohol har
aldrig været løsningen på svære følelsesmæssige problemstillinger,
selvom det forekommer ofte, uden at løse noget.
På lignende vis, skal alkoholindtagelse heller ikke blive til overspringshandlinger eller en metode til at fortrænge noget i dit liv, du
ikke bryder dig om at forholde dig til. Det skal i stedet være en planlagt begivenhed, du glæder dig til, og som gerne må forberedes på
samme måde, som en bejler planlægger et stævnemøde. Det skal være
omgærdet med kvalitet! Du skal derfor forholde dig til det følgende:
Hvad skal du drikke? I hvor store mængder? Hvornår? Over hvor
lang en periode? Og sammen med hvem?
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Det kan således til at begynde med ikke anbefales, at du drikker alene.
Resultatet af sådanne ”eksperimenter” er næsten altid navlepilleri og
selvoptagethed, som går dårligt i spænd med det ”socialt funderede,
sunde ønske”, der ligger i at have et normalt, uskadeligt, forhold til
alkohol.
Kan du huske, hvordan dét, at man var begyndt at drikke alene på
Jellinek-kurven, blev udlagt som et udtryk for, at man var gået ind i
én af de senere faser af overforbrug eller misbrug? Prøv derfor for alt
i verden at undgå at havne i sådanne situationer.
Det kan godt være et forvarsel om, at kontroltabet er begyndt at
vinde indpas (igen?), hvis dette forekommer.
Et andet råd:
Hav ikke mere alkohol i huset, end du ønsker at konsummere.
Dette kan være et godt råd, de første mange gange. Ikke mindst fordi
den konsumerede mængde altid vil være det mest kritiske parameter
for at vurdere, om et givent forsøg er faldet heldigt ud, jf. tidligere snak
om kontroltab.
Har du således overskredet den sunde grænse, du på forhånd havde
sat for dig selv, så har du fået en meget direkte reaktion, der er svær at
overhøre. På spørgsmålet mængde, så er det på sin plads at gentage,
at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man aldrig drikker mere end fem
genstande ved en given lejlighed. Dette udmærkede råd, vil jeg gerne
støtte. Og hvis der er nogen som helst fare for, at alkoholindtagelsen
kan komme til at kaste et kontroltab af sig, bør denne mængde måske
endda sættes ned til 2-3 genstande, da faren for, at den løber dig fuldkommen af hænde så også, vil være tilsvarende mindre.
Når du har bestemt dig for, hvad, hvor meget, hvornår, med hvem
og hvor længe, så bør du også skrive en række affirmationer (mundtlige bekræftelser eller sætninger, der definerer en succes, som om
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den finder sted i nutid), udelukkende med det formål at få dig til at
realisere dit mål. Har du for eksempel sat dig for at drikke fire genstande lørdag d. 17. sammen med din partner, så sæt dig og visualiser, at det bliver ved denne mængde; at du er i stand til at nyde dette,
og at du runder aftenen af med at føle, at det var alt rigeligt, og at det
også er godt, at der ligger en begrænsning på indtaget.
Skriv herefter denne visualiserings række ned, i nutid, eksempelvis:
Min kone og jeg deler en flaske Barolo, på lørdag, fra klokken 18-23.
Jeg går herefter i seng, glad og lettet over, at jeg har holdt mig til mål
sætningen.
Et andet vigtigt parameter er hastigheden, hvormed alkoholen indtages. Fra tidligere, ved du, at eksempelvis blackout-tilstanden er et
resultat af at have drukket for meget alkohol, for hurtigt. Af samme
grund kan det være en god idé at flette betragtninger om indtagelseshastigheden med ind i målsætningen, eksempelvis at flasken skal
strække fra klokken 18-23. De (få) genstande, du drikker, skal fordeles sådan, at du højest nyder én genstand i timen.
Alkohol, når indtaget i dette forsøg, skal altså udelukkende betragtes
som et nydelsesmiddel. Ikke et middel til at slukke tørst! Hvis du er
tørstig, så drik vand. Alkohol er et potent, stemningsændrende middel, der ikke skal forveksles med en tørstslukker!
Den første gang – måske flere af de første gange – du indtager alkohol, bør du endvidere arrangere, at du kan runde situationen af med
at nedskrive – i din ændrede tilstand – hvordan du nu oplever dig
selv, situationen eller din beslutning.
Er der noget, der har ændret sig? Hvordan ser verden i det hele taget
ud, igennem dine (lidt) fortryllede briller?
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En anbefaling herfra lyder, at det ikke bør være hyppigere end hver
14. dag til at begynde med, hvis du kommer fra et udgangspunkt af
storforbrug eller misbrug.
Vælger du at indtage alkohol ugentligt, så bør det til at begynde med
være den maksimale hyppighedsfrekvens. En af grundene er, at hvis
du skal være helt tro over for den bevidstgørelsesproces, du er slået
ind på, så bør du føre dagbog flittigt i dagene og perioderne, før, under
og efter, at du har indtaget alkoholen. For at observere om der sker
nogen forandring med dig.
Oplever du eksempelvis en større trang end forventet, eller at dine
tanker kredser (for) meget om at drikke alkohol, eller at dit humør
eller din ”gejst” forsvinder, så er dette også meget værdifuldt at opnå
bevidsthed om.
Det skal være dig, der styrer alkoholen. Ikke omvendt!
Dét afsnit, du lige har læst, skal læses igen! Ikke bare én gang. Men
flere gange, inden du kaster dig ud i at drikke alkoholen. Først, når
du har fået hele denne grundige forberedelsesrække bevidstgjort og
har handlet i overensstemmelse med anbefalingerne, bør du starte dit
eksperiment.
Jeg vil også anbefale, at du læser bogen færdigt – herunder afsnittene
om tilbagefald – mens du forbereder dit kommende alkoholindtag.
Hvis du er usikker på enten forsøget, dine egne evner, fortolkningen
af resultatet eller andet, så tøv ikke med at opsøge professionel hjælp!
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VED AFHÆNGIGHED,
VÆR OPMÆRKSOM PÅ …
Er du et menneske, der er selverkendt kemisk afhængig – eller for
den sags skyld – blot med et ønske om ikke at lade et muligt (mis)
brug udvikle sig hertil, så er der nogle ting, du med fordel kan eller
bør være opmærksom på:
I afsnittet om den afhængige personlighed blev blandt andet udtrykket
”den lille kemiker” nævnt, med reference til den tilbøjelighed, mange
afhængige mennesker udvikler til at gøre brug af andre (rus)midler
end nødvendigvis deres foretrukne til at ændre på en given stemning.
I forhold til fænomenet at stemningsændre, er der i denne bog
blevet henledt opmærksomhed på adfærd som at over-, under-spise
eller over-shoppe, udføre overdreven sexuel aktivitet, gamble, være
kriminel eller arbejde for meget til at opnå disse stemningsskift.
Herudover er der nogle kemiske forholdsregler, man bør tage, hvis
man er i fare for at udvikle eller allerede ved om sig selv, at man
lider af kemisk afhængighed.
Som det tidligere er blevet nævnt, bør man som (afvænnet) kemisk
afhængig være agtpågivende over for nikotin, koffein og sukker. Det
kan godt lyde enten ”frelst” eller helt overdrevent påpasseligt … Jeg
skal jo også have et liv … Det er ikke for hverken at prædike eller
moralisere. Men det er velkendt, at de alle har magten til at antænde
”den lysende sti” op til belønningscentret, hvor mere vil have mere.
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Til denne kategori regnes også diverse ”energidrikke”; Red Bull, Cult
og lignende, som på grund af deres store indhold af både koffein og
sukker er i stand til at skabe en meget voldsom virkning i opadgående
retning (arousal). Især hvis man lige pludselig oplever sig i færd med
at indtage mange af disse drikke, hyppigt. For ikke mindst en afvænnet ”arousal-misbruger” virker disse stemningspåvirkninger i opadgående retning meget tiltalende; de kommer således meget tæt på en
effekt, som typisk mere potente stoffer som kokain, amfetamin eller
”hård sprut” tidligere har sørget for.
Problemet er, at når der hænges lamper op langs ”den lysende sti”
til dét sted i hjernen, som denne type misbrugere traditionelt har elsket at opleve stimuleret, så sker der ikke sjældent det, at stimuleringen af dette hjerneområde af lavpotente stoffer, som sukker og koffein, vækker en trang efter en mere potent (stærkere) stimulus. Hvis
denne trang følges, kan den pågældende således være i færd med at
springe ud i et rendyrket kemisk tilbagefald (læs: Kontroltab med
uoverskuelige konsekvenser).
På samme område forholder det sig med eksempelvis anvendelsen af
hovedpinepiller af mærket Kodymagnyl, som rummer det aktive stof
kodein. For dén type misbruger, som elsker en ”satiation-rus” (at
blive bedøvet), er kodein noget, som kan antænde den samme trang
langs ”den lysende sti” ud fra samme tankegang om, at mere vil have
mere.
Er du således afvænnet misbruger eller én, som forsøger at prakti
sere mådehold overfor stemningsændrende midler, er det bedre, hvis
du indtager tabletter med det aktive stof paracetamol som eksempelvis Panodil eller Pamol, eller at du tager en Ipren, når hovedpine en
sjælden gang imellem skal møde et kemisk endeligt.
Det bedste, man kan gøre, i sådanne situationer, er at meddele sin
læge, hvis ikke vedkommende ved det i forvejen, at man har udviklet eller er i fare for at udvikle, kemisk afhængighed, og at al fremtidig medicinering bør tage højde herfor.
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Når en kompetent læge oplyses herom, vil han eller hun således forsøge i videst muligt omfang at undgå at udskrive tabletter, som rummer morfin eller benzodiazepin eller anden afhængighedsskabende
kemi. Selv ved operative indgreb, kan dygtige narkoselæger sammensætte blandinger af bedøvelse, som bedst muligt undgår at pirke
til slumrende afhængigheder.
Når der på trods af erkendt afhængighed, i sygdomstilfælde, alligevel opstår behov for medicin, som antænder afhængigheden i et
menneske, kaldes forløbet normalt for et teknisk tilbagefald. På en
række behandlingscentre tilbydes færdigbehandlede klienter, at de
kan få lov at vende tilbage i tilfælde af teknisk tilbagefald. Så vil den
pågældende typisk blive tilbudt stabilisering nogle dage eller en uge
efter et operativt indgreb, dels for at udpine trang-fænomenet, dels
for at sætte den pågældende tilbage på sporet med at tænke i helbredelse. Dette er en meget fin praksis, som i mange tilfælde foregår
uden beregning. Tekniske tilbagefald nulstiller heller ikke ædruelighedsregnestykket, som mange afvænnede alkoholikere og narkomaner ynder at føre over længden af den tid, de har været ædru eller
stoffri.
Fra samme formanende skuffe bør nævnes, at afvænnede (kemisk afhængige) misbrugere også anbefales, at man holder sig fra erstatningsprodukter såsom Let øl, Tuborg Super Light, eller alkoholfri vin. Dette
gøres med henvisning til samme tankegang som før, og erfaringerne
der viser, at dén handling ”at vifte om næsen og hjernen” med erstatningsprodukter – den er i større fare for at vække regulær trang end at
bidrage væsentligt til livskvaliteten.
De fleste godt oplyste, afvænnede alkoholikere vil således i stedet
for at ”græde over spildt mælk” hellere bruge kræfterne på at udvikle kendskab til andre dejlige drikke og stimulanser, som støtter
dem i deres nye livsstil – nu blot uden den store vifte af negative
konsekvenser – end de vil fastholde opmærksomheden på ”en tabt
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kamp”, som sandsynligvis vil være præget af en del dårlige minder
også.
Ovenstående viden er en kostbar, langsomt opbygget vidensbank,
som mange kemisk afhængige over tid har betalt en meget høj pris
for at bidrage til. Håbet er, naturligvis, at du kan undgå at gøre dig
tilsvarende dyrekøbte erfaringer.
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TILBAGEFALD

I EN IDEEL VERDEN SKULLE BOGEN
VÆRE SLUTTET HER

Så ville den have tjent sit formål, og mennesker med et problematisk
forhold til rusmidler ville herefter alle have været i stand til enten at
holde sig ædru, stoffri eller at kontrollere indtagelsen med en højnet
livskvalitet til følge.
Hvis alle behandlinger virkede efter hensigten, ville det heller
ikke være nødvendigt at tale om tilbagefald17 og tilbagefaldsbehandlinger. En sådan ideel verden er dog ikke den hverdag, der udfolder
sig for de fleste misbrugsbehandlere.
I en bog, som denne, der henvender sig både til mennesker med et
problemfyldt forhold til rusmidler og til egentligt kemisk afhængige,
der af indlysende grunde ikke har den samme målsætning, opstår der
også et andet uafklaret spørgsmål:

17 Min største inspirationskilde til alle de følgende afsnit, der handler om tilbagefald, er Terence
T. Gorski, som er en amerikansk psykolog, sociolog og forfatter. Han er desuden ophavsmanden
til CENAPS-modellen, som er en særlig behandlingsmodel, jeg er certificeret til at benytte. Hans
måde at anskue tilbagefaldsproblemstillingen på vil således være gennemsyret i materialet, der
følger, uden at han er direkte citeret.
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Hvornår er der tale om et tilbagefald?
For de kemisk afhængige burde det være simpelt at konkludere, at så
snart man har defineret sig selv som kemisk afhængig, er ethvert
efterfølgende rusmiddelindtag at betragte som et tilbagefald. Som vi
vil komme ind på senere, er dette dog ud fra visse betragtninger decideret forkert eller i hvert fald en uhensigtsmæssig måde at gøre
brug af udtrykket ”tilbagefald”. Og hvad med gruppen af storforbrugere, som aldrig har haft til hensigt andet end at få reguleret lidt i
indtaget og måske på et generelt plan lære om misbrug?
Vil de overhovedet have nogen gavn af at læse om mekanismerne i
et tilbagefald, når dette emne (næsten) pr. definition må siges at være
uvedkommende?
Disse spørgsmål, samt en lang række flere, vil blive forsøgt besvaret i
det følgende. Allerførst vil jeg dog gerne skyde dette afsnit i gang
med en provokation; i hvert fald overfor mange pårørende, som givetvis vil have svært ved at acceptere det følgende udsagn:
Tilbagefald er en del af misbrugsbehandling.
Tilbagefald er en del af misbrugsbehandling … hvabehar!
Forklaring følger naturligvis.
Hele diskussionen åbner dog samtidig op for muligheden af at
bringe spørgsmålet om succesrater på de forskellige behandlingssteder til diskussion. De færreste vil betvivle, at succesraterne er beskæmmende lave med tanke på, hvor mange både økonomiske og
menneskelige ressourcer, der lægges i arbejdet med at afvænne misbrugere. Et år efter behandling er det således de færreste behandlingssteder, som kan fremvise tal, der fortæller om mere end 10-30 procent
(blivende) ædruelighed blandt de klienter, som har gennemført behandlingen. Og der er ikke ret stor forskel på, om det er mennesker
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med en alkoholproblemstilling, eller om det er mennesker, der er afhængige af andre stimulanser, der er tale om.
Er dette ensbetydende med, at det er dårlig behandling, der tilbydes på disse steder? For de fleste behandlingscentre er svaret heldigvis et klart og tydeligt ”nej! ”, selvom denne branche, ligesom mange
andre brancher, naturligvis har behov for at kvalitetssikre og at videreudvikle sig.
Problemet i spil er flerstrenget og involverer både det menneskelige
materiale, altså individuelle forhold; alder, misbrugets varighed og intensitet, sygdomsfaktoren, herunder spørgsmålet om genetisk disposition og de skader, der eventuelt måtte være et resultat af misbruget.
Alle disse forhold bør således anskues i forhold til en i alle tilfælde
forholdsvis kort behandlingsvarighed. Hvis man samtidig kommer i
hu, at behandlingstid er lig forandringstid, så bliver det indlysende, at
døgnbehandling mellem 4-6 uger og efterbehandling ikke er særligt
meget, når man betragter problemets omfang. Det er i de flestes tilfælde mangeårige misbrugsmønstre, der skal omlægges, på forholdsvis kort tid. Forandringen er derfor ofte for stor til at gøre i ét spring!
En anden lige så vigtige grund er, at der i forhold til en ændring af
dybt forankrede misbrugsvaner ofte hører et særligt trial and errorforløb til, simpelthen fordi man typisk først rigtigt lærer det nye,
efter at man har begået nogle fejl. Det vil også sige, at førend de nye
måder at leve på bliver helt accepterede af personen selv, vil det ofte
kræve et forløb, hvor misbrugeren afvejer for og imod.
Inden en så radikal forandring i livsstil som “afholdenhed” accepteres, skal der altså gerne en modningsproces til, som nogle gange kan
indebære to skridt frem, og lige så mange tilbage igen.
Det understreges dog, at tilbagefald ikke er nødvendige, og at ikke
alle oplever dem.
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Frygtscenariet er naturligvis, at alene omtale af risikoen for tilbagefald kan få én og anden til at slippe håndbremsen … og gå på druk
… nu!
Men det kan også være at samme omtale af hele fænomenet betyder,
at vedkommende vil være ekstra opmærksom på at undgå at få tilbagefald.
Som med al ny information og erfaring, denne bog rummer for den
potentielle misbruger, vil afsnittene om tilbagefald forhåbentlig også
virke som en vaccination, der kan gøre vejen til fortsat misbrug længere. Til førnævnte storforbruger, som måske kun tøvende gik i gang
med at læse dette afsnit, vil man i rigtig mange tilfælde også kunne sige:
Har du ikke allerede mange gange aftalt med dig selv og andre, at du
ville drikke mindre eller slet ikke drikke mere – og så alligevel gjort
det? Er det ikke et problem?
Er det ikke en af grundene til, at du læser denne bog? Fordi du gerne
vil blive bedre til at sige ”til” og ”fra” på de rigtige tidspunkter?
Hvornår er, i øvrigt, første gang i behandling? Hvad vil det overhovedet sige at ”være i behandling”?
Som du vil se nedenfor, kan det have ret stor betydning, om det er
noget, der finder sted frivilligt, eller om det er, fordi man er “beordret” til det af omgivelserne. Nogle kommer således til en behandlingsinstitution, kraftigt tilskyndet af familie, retsvæsen, arbejdsgiver
eller flere på en gang, og har ikke tidligere været bare i nærheden af
selv at have tænkt, at de havde et problem. Det er altså første gang, at
de overhovedet skal begynde at overveje problemstillingen. Andre
vil uden held have forsøgt 100 gange at standse misbruget ”for egen
kraft”, og mangler nu kun det sidste i at nå over målstregen. Kan man
overhovedet drage nogle meningsfulde paralleller imellem disse to
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typer misbrugeres forløb? Selvom det for dem begge gælder, at det er
første gang, de ser sig selv i en professionel behandlingssituation?
Vil de mon have det samme behov for at afprøve, om det nu også
er sandt, hvad de siger: At et tilbagefald medfører kontroltab (Den
afhængiges adelsmærke).
Næppe. Den person, der et utal af gange selv har forsøgt at holde
op med at drikke alkohol, vil givetvis have en mindre risiko for at
tage et tilbagefald, hvis han eller hun allerede med stor sandsynlighed
kan forudse, at det vil resultere i meget kedelige konsekvenser.Er det
rimeligt at sammenligne disse udgangspunkter, selvom de måske i
statistikken begge er i behandling for første gang? I forhold til, hvad
der er forventeligt, bør man fæstne sig ved:
Det menneske, som ikke har mange forsøg bag sig, i forhold til at
holde op med at drikke, vil være mere tilbøjeligt til at afprøve,
om ædruelighed nu også virkelig er en mere attraktiv livsstil end
dén, der involverer fortsat beruselse.
Jeg har tidligere nævnt, at ét af de tegn, man som bekymret pårørende
bør have øje for, er, om (især de unge) mennesker udviser en meget
større lykkefølelse, når påvirkede end i ædru eller stoffri tilstand.
Hvis dette er tilfældet, vil deres tilbøjelighed til at bytte denne
lykkefølelse ud med noget andet, som ved første øjekast fremstår
”mindre sexet”, alt andet lige være tilsvarende mindre. Der skal altså
gerne flere tilløb til, førend en forståelse for nødvendigheden af en
ædru og stoffri tilværelse, hvis dette er nødvendigt, er blevet til en
erkendelse, man kan basere nye handlemåder på.
Som én, der har siddet i behandlerstolen i en del år, må jeg tilstå, at
nogle af mine største succeser kan jeg slet ikke selv tage ansvaret for.
Disse gunstige behandlingsresultater kan i mange tilfælde have fundament i tidligere behandlingsforløb sammen med andre terapeuter
eller rådgivere. Ligesom nogle af mine egne ”fiaskoer” efterfølgende
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er gået videre til andre behandlere, og dér vil have fået udklækket en
nyvunden frihed fra afhængighed delvis ved den indsats, der blev
grundlagt i det forløb, vi havde sammen.
At opnå et vellykket (behandlings)resultat er en proces, der både involverer en ubrudt hukommelse om negative konsekvenser, modenhed, villighed og i mange tilfælde også mod.
Tilsammen bygger disse elementer en trappestige op imod ovennævnte mål – frihed fra afhængighed – som givetvis også må være
en indbygget målsætning for den storforbrugende, som ønsker at få
et normalt brugs-mønster.
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Dét, at leve med en lidelse som aktiv kemisk afhængighed, sammenlignes ofte med at stå på en rulletrappe i evig bevægelse nedefter …
mens du prøver at bevæge dig opad.
Det ligger i selve lidelsens natur – ligesom med rulletrappen – at den
arbejder hele tiden, non-stop. Hvis ikke den rent fysisk sender dig ud
på kortere eller længere drukture, med større og mindre kontroltab
til følge, så arbejder den på at overtale dig til at finde en egnet lejlighed til at beruse dig igen. Også selv om dette en gang imellem kræver langsigtet planlægning.
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Hvis jeg tager min antabus nu … og i efterårsferien er min kone hos
sin familie med børnene … så kan jeg lige nå at drikke én af de sidste
dage, inden hun kommer tilbage …
I denne periode af mental besættelse (psykisk afhængighed), som i
alkoholikerkredse også kaldes at være ”i åndeligt tilbagefald”, kan
man altså være teknisk- (promillemæssigt) ædru og alligevel være
gennemsyret af tanker om at beruse sig.
I ovenstående rulletrappe-analogi, vil dét at ankomme for foden
af rulletrappen, efter at være kørt baglæns ned til nederste trin, være
dét tidspunkt, hvor den pågældende begynder at misbruge igen. For
enden af rulletrappen står altså en flaske alkohol, hvis det er dét, der
er vedkommendes foretrukne stof.
Når personen, der står på rulletrappen med en disposition for afhængighed, rammer foden for enden af rulletrappen, indtages det
stemningsændrende stof.
Denne handling foregår igen og igen. Med kortere eller længere intervaller. Og jo mere fremskreden en misbrugshistorik er, jo kortere vil
der normalt være imellem disse ”ture”. Måske bringer man sig ved en
koncentreret indsats af og til i sikkerhed lidt højere oppe på rulletrappen
igen og oplever også gode perioder, hvor alkoholen ikke styrer alting.
Men, på ét eller andet tidspunkt vil den afhængige person uvægerligt
finde sig selv i gang med at drikke igen. Dette er den afhængiges lod.
Når man, på ét tidspunkt kan befinde sig i forholdsvis sikker afstand til
alkohol eller andet højt oppe på rulletrappen – og på andre tidspunkter
kan være faretruende nær ved at indtage alkohol ved foden af rulletrappen – uden dog at have gjort det endnu – så taler man også i behandler
kredse om et fænomen, der kaldes for tilbagefaldsprocessen.
De fleste taler – fejlagtigt – om, at et menneske, der drikker og som har
et bevisligt problem, er i tilbagefald.
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Den korrekte fagterm, der beskriver dette fænomen hos en kemisk
afhængig er, at man oplever et kontroltab.
Selve tilbagefaldet er noget andet.
Det er en proces, som går forud for alkoholindtagelsen,
og som derved også bliver til en vigtig del af behandlingsarbejdet,
fordi en tilbagefaldsproces på denne vis kan standses,
inden den bliver til et regulært kontroltab.
Tilbagefaldsprocessen er noget andet end selve handlingen at indtage
eksempelvis alkohol. Tilbagefaldsprocessen er også hele den tankeog adfærdsændring, der går forud for indtagelsen af det stemningsændrende stof.
Optakten til et tilbagefald kan være langvarig. Den kan udmærket
stå på i både uger og måneder, afhængig af både en indre modstandskraft og omgivelsernes forskellige restriktioner.
Det fremføres ofte af opmærksomme pårørende, at allerede et stykke
tid inden en misbruger begynder at drikke eller tage stoffer igen, vil de
have kunnet se tegnene på ændret adfærd.
De optræner altså en evne til at kunne aflæse – som en art ”alkoholisk seismograf” – hvornår et jordskælv vil indtræffe, førend det sker.
Igen med reference til samme tankegang:
Tilbagefaldet begynder ikke med den første genstand.
Det slutter hermed.

Tilbagefaldsprocessen har normalt stået på i lang tid, inden
der i praksis gives efter for drikketrangen.

Energiophobningen, der udløses, når man drikker, har altså været
undervejs i lang tid, inden der drikkes. Det er først med indtagelsen
af den første genstand, at vulkanen får aflad for den ophobede energi,
420

F O RT RY L L E T

der kan have været under opbygning i kortere eller længere tid. Efter
at den første genstand er indtaget, er der blot tale om kontroltab i
forskellige udtryk og af forskellig varighed.
Fra et behandlingsmæssigt perspektiv – i forhold til at forebygge tilbagefald – er den periode, der leder op til handlingen med at drikke
af langt større interesse end den række af negative konsekvenser, som
rimeligvis følger i kølvandet heraf.
Hvis man kan lære noget om processen, der går forud, kan man gøre
sig forhåbninger om at standse tilbagefaldsprocessen, inden den bliver til et regulært kontroltab.
Når først der er indtaget alkohol, og kontroltabet bare ruller der ud
af, så vil det bedste, man kan håbe på, være, at skadevirkningen og
dermed oprydningsprocessen bliver så begrænset som mulig. Men der
er meget lidt, man ud fra et behandlingsmæssigt perspektiv kan gøre
på dette tidspunkt. Hvis formålet er at lære, hvordan man bedst muligt
undgår tilbagefald, må man til at studere, hvad det er for nogle tegn og
mønstre, som leder op til udbruddet. Men først skal vi have fastslået,
hvornår der er tale om et tilbagefald?
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RUSMIDDELINDTAGELSE AT
BETRAGTE SOM ET TILBAGEFALD?
Førend man kan tale om tilbagefald – eller for at blive i førnævnte rulletrappebillede – et tilbageskridt, kræves det, at der på tidligere tids
punkter har eksisteret, en periode af bedring.
Man skal altså have bevæget sig et stykke nedad på rulletrappen, fra
en given tidligere ”højere” placering, førend det overhovedet er meningsfyldt at begynde at tale om, at der har fundet tilbageskridt sted,
når folk giver efter for trangen til at drikke.
Ellers er det bare en fortsættelse af den vante adfærd – og altså
ikke et tilbagefald fra noget som helst.
I indledningen nævnte jeg, hvordan et møde med en islandsk behand
ler havde inspireret mig til følgende advarsel:
Dit forhold til alkohol og andre stemningsændrende
midler risikerer at ændre sig for bestandigt ved mødet
med denne bog!
På et behandlingshjem, jeg tidligere har haft fornøjelsen at være programleder på, lod jeg – inspireret af samme behandler – indhugge
følgende tekst i en egetræs planke.
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Når du træder ind i dette hus, ødelægges glæden ved
din rus.

Hensigten var naturligvis, lidt humoristisk, at gøre reklame for behandlingens virkningsfuldhed, men samtidig at forklare en vigtig del
af sygdommens natur:
Behandling – hvis den får lov til at gøre sin indvirkning – kan ikke
garantere dig ædruelighed. Men den kan fjerne din uskyld i forbindelse med misbruget, sådan at du aldrig nogensinde igen kan hengive
dig til ubekymret druk og selvdestruktion.
Efter en vellykket behandling vil noget af det bedste, man kan håbe
på, være, at man er blevet smittet med en bacille af bevidsthed eller
håb, som ingen mængder alkohol eller stoffer kan slukke for igen.
Ingen behandling kan garantere varig ædruelighed eller stoffrihed.
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Men glæden og uskylden ved druk eller stof-indtag skal efter et vellykket behandlingsforløb gerne være taget fra dig.
Jeg har mange gange oplevet kemisk afhængige heroinmisbrugere,
som efter et tilbagefald er vendt tilbage til behandlingen, og som har
forbandet mig mere eller mindre kærligt, fordi – som de sagde:
”Der var simpelthen ikke stoffer nok til at slukke for dine ord igen. De
kørte rundt inden i hovedet på mig, og det ødelagde fuldkommen min
skævert”.
Omvendt, må det nævnes, at den afhængige person, som af forskellige årsager, enten ikke opholder sig på behandlingsinstitutionen
længe nok eller ikke er deltagende, når han eller hun er der, vil ikke
nå at få en tilstrækkelig dyb forståelse af problemstillingen til, at
man med rimelighed kan kalde den efterfølgende benyttelse af rusmidler for et tilbagefald.
Et eksempel på sådanne tilfælde, fra behandlingen af kemisk afhængige på døgnbehandlingsinstitutioner, kan være, når et menneske lader
sig indskrive til behandling, eventuelt under pres fra omgivelserne,
men bruger det meste af tiden i behandling på at sidde og tænke på,
hvornår og hvordan vedkommende igen kan komme til at indtage rusmidler eller som bare tænker: Hvornår kan jeg komme væk herfra?
Dette er naturligvis ikke en behandlingsfremmende attitude. Muligvis gøres endda forsøg på at indsmugle rusmidler på institutionen.
I de fleste sådanne tilfælde afbrydes behandlingen, førend den er færdiggjort, enten fordi vedkommende får afbrudt sin behandling af personalet på grund af behandlingsundergravende adfærd, eller fordi han
eller hun selv vælger at afbryde af mangel på lyst til at deltage, som
dog så ofte bare vil være en dårligt kamufleret drikketrang, man ikke
har haft evner eller mulighed for at underkue.
I så fald, vil der ikke være tale om et tilbagefald fra en bedrings424
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tilstand, men ”blot” om en tilbagevenden til tidligere tiders adfærdsmønstre.
Man kan naturligvis også have opnået tilstande af ”bedring”, uden at
have været indskrevet i døgn- eller dagbehandling. Blandt andet kan
perioder af bedring indtræffe efter, at et menneske har gået i anonyme
selvhjælpsgrupper, været i virkningsfuld terapi eller på andre måder
kan have haft held til at ændre sin livsstil til noget sundere.
Et menneske kan eksempelvis have oplevet gode perioder og tilstande efter tilegnelsen af relevant information som den i nærværende
bog.
Hvis man ikke har erkendt, at man er kemisk afhængig – og har indrettet sit liv efter nødvendigheden om fuldkommen afholdenhed –
vil sådanne gode perioder dog oftest erstattes af perioder med tilbagefald og kontroltab igen.
Jeg har nævnt, at jeg har været ædru og clean fra hash siden 1997.
Men mine forældre ”kidnappede” mig faktisk og smed mig i behandling allerede i 1994 (sådan føltes det i hvert fald, fordi det netop ikke
var mit eget ønske). Jeg havde således en del erkendelser, jeg skulle
gøre mig, inden jeg fik helt fat om begrebet kemisk afhængighed. I
denne periode med mange tilbagefald (= kontroltab), sad jeg til et
møde i Anonyme Alkoholikere (AA), og jeg må have lukket noget
afsindigt sludder ud, for efter mødet blev jeg tiltalt af en anden mand,
som i hvert fald havde fundet anledning til at stille mig det følgende
spørgsmål, på grundlag af det, jeg havde sagt. Han spurgte mig:
”Carl Christian … er du egentlig holdt op med at drikke … eller holder du bare en pause …?”
Det skulle man egentlig tro var et ret uskyldigt spørgsmål. Men det
var det ikke.
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Ikke for mig, i hvert fald. For han ramte fuldkommen hovedet på
sømmet. Han må have mærket, hvordan jeg vævede rundt i accepten
– og manglen på samme – af spørgsmålet om, hvorvidt jeg var parat
til at leve en tilværelse som afholdende. Og resultatet af hans spørgsmål? Det var, at jeg gik direkte på druk fra dette møde. Jeg rejste mig
simpelthen fra dette møde og gik på værtshus. Fra et AA-møde!
Fordi jeg havde oplevet hans spørgsmål som umådeligt provokerende. Så rabiat var jeg.
Det var den ”sorte side” af mig, som tog overhånd – som den har
gjort så ofte i mit liv – og som jeg blandt andet prøvede at udstille i
afsnittet om den sorte og den hvide hund.
For flere af disse temmeligt ekstreme oplevelser – og forhåbentlig nogle
dyrekøbte, men vigtige livslektier udledt heraf – henvises til bogen:
”Den Spirituelle Alkoholiker”, som er planlagt til at udkomme efter
denne.
For at vende tilbage til tilbagefaldsproblemstillingen, lad mig for nu
blot konstatere, at derouten nedad, på rulletrappen, vil være mærkbar og synlig, også for omgivelserne, når en tilbagefaldsproces tager
til i styrke.
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DEL 2
Måske husker du fra afsnittet – ”Hvad kan jeg gøre i stedet – Del 1” –
at jeg gjorde en dyd ud af, at man dels anerkendte, at man kunne havne
i den situation, at man følte lyst til at drikke, dels at man i disse situationer hurtigst muligt skulle forsøge at kanalisere dette behov over i en
anden, ikke-selvdestruktiv adfærd. Altså, at man anerkendte lysten.
Man valgte bare at gøre noget andet med den, i stedet for at drikke.
Lad mig, til illustration, fortælle om en anden situation, hvor jeg tydeligvis ikke gjorde brug af denne teknik, dengang jeg stadig drak (jeg
skulle tage mange tilbagefald, inden det lykkedes for mig). Tiden, jeg
refererer til, går tilbage til samme periode af næsten tre år, der dækker
perioden, efter jeg havde været i behandling første gang, og inden jeg
kom i behandling anden gang, og opnåede stabil ædruelighed.
Som tidligere nævnt, blev jeg i sin tid “kidnappet” af min familie
og sendt i behandling på en nordsjællandsk døgnbehandlingsinstitution for alkoholikere. Med mine kun 26 år på tidspunktet, var jeg klart
stedets yngste indskrevne klient, og det varede – som også nævnt
tidligere – heller ikke så lang tid, førend jeg skulle ud og afprøve, om
det nu også var rigtigt, alt dét, jeg havde lært – blandt andet at jeg
(heller) ikke ville kunne drikke kontrolleret igen, bagefter.
Som et led i denne behandlingsform, blev der foreskrevet et stort
antal AA-møder, som rimeligvis også dengang havde langt flere
ældre end yngre medlemmer. Man kan vist roligt sige, at jeg savnede
nogle yngre rollemodeller at identificere mig med, selvom det næppe
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forklarer hele den lange række af tilbagefald, der skulle følge. Dette
bliver blandt andet relevant i mit tilfælde, al den tid AA-medlemmer
opfordres til at gøre flittigt brug af telefonen medlemmerne imellem,
for netop at få hjælp til at forebygge og standse, at lyst går hen og
udvikler sig til ukontrollerbar drikketrang. Jeg husker således tydeligt, ved én lejlighed, efter at jeg var kommet tilbage fra et temmeligt
voldsomt tilbagefald, at et af de andre AA-medlemmer spurgte mig:
“Hvorfor gjorde du ikke brug af telefonen … hvorfor ringede du ikke
og bad om hjælp?”
Den skulle jeg lige tænke over et øjeblik. Hvis jeg skal være helt ærlig,
så syntes jeg – på tidspunktet – at det var et mærkeligt spørgsmål. For
hvorfor i alverden skulle jeg have ringet til et af de andre AA-medlemmer … de ville jo bare have standset mig i mit tilbagefald? Og jeg
havde truffet en beslutning om, at jeg skulle drikke, så hvorfor i alverden skulle jeg have haft nogen lyst til eller interesse i at ringe til
et andet menneske, som ville prøve at standse mig?
Svaret er, at min tilbagefaldsproces var allerede så fremskreden på
dette tidspunkt, at jeg havde passeret det punkt, hvor spørgsmålet: Hvad
kan jeg gøre i stedet? – overhovedet havde nogen relevans for mig.
Der findes altså et tidspunkt, hvor tilbagefaldsprocessen får så
meget momentum, at almindelig sund fornuft bliver sat ud af kraft.
Hvor beslutningen er truffet, også selvom man ikke allerede er startet med at drikke, og hvor arsenalet af ellers velmente forslag til,
hvad kan jeg gøre i stedet, derfor bliver ubrugelige.
En del af løsningen er naturligvis at være opmærksom på dette forhold; at vide og at genkende, at det forholder sig på denne måde og at
genkende, at når jeg har nået det tidspunkt, hvor jeg end ikke er interesseret i at gøre noget andet i stedet, er jeg at betragte som meget
langt inde i selve tilbagefaldsprocessen. Og på dette, meget sene tids428
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punkt, er der en mindre sandsynlighed for, at det ender godt, hvis jeg
ikke gør en helt særlig indsats for at bremse processen igen.
Nu nævnte jeg, hvorledes AA på dette tidspunkt gav mig svar på mange
spørgsmål. Jeg kan i samme moment nævne, at jeg blandt andet havde
en sponsor, jeg kunne sparre med og som var en stor hjælp for mig i de
år. I afsnittet om AA, erfarede du blandt andet at en AA-sponsor er et
mere erfarent medlem af eget køn, som man kan benytte til råd og vejledning. Ole, som min sponsor hed, var et meget godt og et klogt menneske, som jeg nåede at have glæde af i 12 år, inden han døde af anden
sygdom.
Han var blandt andet manden der sagde til mig:
Hvis du ikke har lyst til at gå til et AA-møde … så løb!
– underforstået, at hvis jeg ikke havde lyst til at gå til AA-møder, så var
det måske dét, jeg havde allermest behov for, fordi jeg alene ved min
ulyst kunne være i færd med at distancere mig fra en nødvendig identifikation af problemet. På godt og ondt, er en del af det virksomme ved
at gå til AA-møder jo netop, at man bliver fastholdt i en ubrudt erindring
om problemets eksistens. Når jeg på et tidspunkt mistede denne lyst til
deltagelse, efter at jeg tidligere havde haft glæde heraf, var det en klog
betragtning, han introducerede om, at jeg måske på en dynamisk formel
for henholdsvis bedring og tilbagefald var tættere på et tilbagefald, når
jeg end ikke havde lyst til at fortsætte med at gøre det gode for mig selv.
Dette råd eller udsagn passede på vores situation og de erfaringer, vi
havde sammen. Det kan naturligvis ikke ufiltreret videregives hér, al
den tid, du sikkert aldrig har været til et AA-møde. Men historien og
billedet tjener til at anskueliggøre det samme fænomen, med at der
kan være forskellige tidspunkter, hvor man er enten tættere på eller
længere væk fra at tage et (uønsket) tilbagefald. Disse mekanismer
uddybes i de følgende afsnit.
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BEDRING OG TILBAGEFALD EFTER
PERIODER MED MISBRUG
OG AFHÆNGIGHED
I forhold til forståelsen, der udsprang fra Jellineks gennemgang af de
tre misbrugsstadier, er det klart, at jo mere fremskredent et misbrug
har været, jo længere tid vil det tage at vende tilbage til en virksom
og meningsfuld tilværelse.
Vejen til helbredelse er dog sjældent at forstå - grafisk - som en opadgående ret kurve, hvor alting bare bliver bedre og bedre. Et typisk
forløb, vil sandsynligvis mere tage sig ud som en Tour de France-etape.
Der vil være perioder, hvor det går op ad bakke. Der vil være andre perioder, som er forholdsvis udramatiske, der kan sidestilles med at køre
på lige landevej. Og så vil der heldigvis også være perioder, hvor man
føler, at man har al tyngdekraften til hjælp, mens man suser ned en god
lang bakke.
Det lyder som en meget præcis beskrivelse af livet generelt – ikke
kun for misbrugere – kunne der indvendes. Og det er givetvis rigtigt.
Billedet går mest på at illustrere den vej, en hjerne (bevidsthed) er
nødt til at tilbagelægge – også biokemisk – efter mange år med intenst
misbrug. Etapen skitserer således et naturligt bedringsforløb oven på
massivt misbrug, med både gode, neutrale og mindre gode perioder.
Hvad har så alt dette med tilbagefald at gøre? For så vidt ovenstående
grafiske fremstilling er en realistisk fremstilling af et liv i helbredelse, så
gemmer der sig naturligvis bag om de forskellige højdemæssige plateauer hverdagsagtige aktiviteter, såsom at genvinde balancen i økonomisk forstand, at begynde at træne og spise sund kost, stå for egne ind430
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køb, betale regninger, at genindtræde på arbejdsmarkedet (hvis dette er
en målsætning), genetablere relationer til andre mennesker og at skulle
begynde at håndtere forskellige former for stress – med meget mere.
Ud over den kendsgerning, at dét at undergå disse forandringer i
sig selv er en udfordring, så gemmer der sig især i overgangsfaserne,
når man går fra den ene periode til den næste, en større fare for tilbagefald ved opdukken af uventede forhindringer.
Forhindringer kan dukke op på et hvilket
som helst tidspunkt i bedringsprocessen.
Typisk, vil der ske det, at et problem manifesterer sig, som misbrugeren (ellers at betragte som ”i bedring”) ikke er i stand til at løse. Det
vanskelige ved situationen vil i første omgang kalde på en gammel,
velkendt reaktion – fornægtelse – der efter et stykke tid overgår til
både stress og tvangsmæssige handlinger, hvis evnen til at løse problemet fortsætter med at være fraværende.
Tvangsmæssige handlinger kan være at udføre nogle af de handlinger, der tidligere er blevet nævnt i forbindelse med erstatningsafhængigheder, såsom at arbejde for meget, spise for meget eller for
lidt, begynde at gamble om penge, agere ud sexuelt med meget mere.
Bliver dysfunktionen så tydelig, vil det sænke kvaliteten af den oplevede ædruelighed eller stoffrihed og til sidst ende med at udgøre en reel
fare for hele projektet med at vedblive med at være ædru eller stoffri.
Formålet med at udføre disse erstatningshandlinger er at forsøge at
skabe en stemningsændring for at få de dårlige følelser til at gå væk,
hvad rimeligvis også finder sted – på kort sigt.
På lang sigt er disse handlinger dog med til blot at dynge flere negative konsekvenser oven på den problemstilling, som startede med at
skabe forvirring og stress, hvorved situationen bare bliver værre.
Herved bliver tilbagefaldsprocessen så massiv, at den faktiske hand431
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ling med at indtage noget kemisk stemningsændrende nu bliver snublende nærliggende. På dette tidspunkt, kan der ske ét af to:

Enten indtager personen noget stemningsændrende (alkohol eller
stof), og så vil tilbagefaldsprocessen være bragt til ende.
Eller også vil personen vende tilbage til de gøremål, der tidligere
bragte gode resultater, og det kemiske tilbagefald vil være afblæst
for denne gang.

Disse handlinger kan eksempelvis være at sagtne farten og gå til nogle
møder i selvhjælpsgrupperne, afhjælpe stressede situationer, give plads
til afslapning, dyrke sine hobbies, tage luften ud af nogle konflikter
under opsejling eller at tale med sin terapeut, sponsor eller andre gode
mennesker, man har tillid til.
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BEHANDLING AF TILBAGEFALD

Som alene overskriften vil indikere, findes der behandlingstiltag, der
er særligt møntede på at håndtere tilbagefaldsproblemstillingen. Det
vil sige, at det er behandling, der foretages af fagfolk, som har undergået særlig træning i blandt andet de særlige Gorski-behandlingsteknikker18, og som altså går et stykke videre, end hvad nogen selvhjælpsbog om emnet kan og bør have som ambitionsniveau. Derfor berøres
emnet også kun let her, for at skænke bevidstheden – og håbet, hvis det
er nødvendigt – om, at der findes en meget eksakt viden om tilbagefald,
og teknikker til at hjælpe de mennesker, som har et særligt behov for at
undergå behandling.
I den traditionelle Gorski-inspirerede tilbagefaldsbehandling opererer
man typisk med to forskellige indfaldsvinkler og følgelig behandlings
former. Til de, som af forskellige årsager udviser tegn på eller selv for
nemmer, at et tilbagefald er på vej, men som endnu ikke har indtaget
noget stemningsændrende stof, anbefales tilbagefaldsforebyggende råd
givning.
Det handler om, at man minutiøst går ind og arbejder på at identifi
cere en række individuelle højrisikosituationer, som forventeligt kan
udløse eksempelvis drikketrang i et menneske – og herefter i rådgivningen udvikler egenskaber til at håndtere disse situationer mere hensigtsmæssigt.
18

Designede af den amerikanske tilbagefalds-ekspert Terence T. Gorski.
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En anden helt særlig retning inden for tilbagefaldsbehandlingen handler om tilbagefaldsforebyggende terapi. Denne metode er designet til
den gruppe mennesker, som på trods af gentagne forsøg og kvalificeret behandling stadig i gentagne tilfælde og mønstermæssigt ender i
tilbagefald- og kontroltabssituationer.
Udover at begge disse behandlingsformer naturligvis også berører helt
aktuelle stress-udløsere og konflikter i et givent menneskes liv, tager
de endvidere udgangspunkt i forståelsen, der er indvævet i de foregående afsnit om, at førend der overhovedet kan tales om et egentligt
tilbagefald, skal der forud have været et bedringsforløb, og at den
egentlige tilbagefalds-proces derfor er en række synlige tegn, der udtrykkes, førend der indtages alkohol eller stoffer, og som derfor kan
standses, inden det går galt.
Tilbagefaldsprocessen kaldes af samme grund ofte for den proces,
i løbet af hvilken, et menneske overtaler sig selv til, at det mest
indlysende, logiske og fornuftige det kan gøre er, at beruse sig!
Jeg vil gerne gøre det fuldkommen klart, at ved behov – eller sågar
ved mistanke om behov – for disse typer behandlingsindsatser, bør
kompetent behandler kontaktes for at udføre en screening19 og for at
identificere den rette behandlingsindsats.

19 En professionel udført screening er et diagnostisk sæt værktøj til afdækning af behandlingsbehov med henblik på at klarlægge relevant behandling.
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HVIS DU PÅ TRODS AF ERKLÆREDE
MÅLSÆTNINGER IKKE ER
I STAND TIL AT OPNÅ EN LÆNGERE
AFHOLDENDE PERIODE
Dette afsnit er særligt skrevet til dig, som oplever, at du på trods af en
i øvrigt tydeligt defineret målsætning om det modsatte, ikke er i stand
til at holde dig ædru eller stoffri.
Det kan der være en række forskellige forklaringer på. Måske får du
lige nu vist, at det står værre til med din tilstand, end du troede? Eller
måske har du blot behov for et lidt længere tilløb eller en kort periode,
hvor du pepper dig selv op til at springe på vognen igen, inden du får
fat igen? Hvis det har været en overraskelse for dig, at det gik som det
gjorde, er det måske alligevel en meget værdifuld erfaring, du har
gjort dig.
PRØV IGEN!
Prøv om du ved at gentage handlingen kan opnå det håb-fyldte momentum, der plejer at krone de gode forløb.
GIV IKKE OP!
Hvis du efter gentagne forsøg alligevel havner det samme sted, er det
måske, fordi du er trådt ind over tærsklen til egentlig kemisk afhængighed. Lige så frustrerende og angstprovokerende denne opdagelse må
være for dig, så vid, at du er ikke alene! Der er mange andre, som fulde
af skræk er blevet klar over, at de har mistet evnen til selv at kontrollere
mængderne, de ønsker at indtage, fordi afhængigheden har taget over.
Vend dig i så fald eventuelt til afsnittet om selvhjælpsgrupperne, herun435
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der Anonyme Alkoholikere, og prøv at forestille dig, hvordan det vil
være at blive mødt af nogle mennesker, der har lært at omfavne deres
lignende respektive problemstillinger med accept og et stort overskud til
at give deres erfaringer videre. Og vid, at hvis du beslutter dig til at bede
om hjælp ved et sådant møde, så er forståelse og imødekommenhed
garanteret på forhånd.
Muligvis har du ud over problemstillingen med misbrug også behov
for anden professionel hjælp? Muligvis kræver dit forløb også egentlig medicinsk nedtrapning? Hvis du blot har en mistanke herom, så
tøv ikke med at handle på denne indskydelse.
Denne bog er først og fremmest ment som oplysning, der skal vaccinere eventuelle misbrugskandidater imod at blive fuldtidsafhængige.
Håbet er, at denne type læser, ved en omfattende undervisning i misbrugsfænomener, får en indsigt i, hvad problemstillingen rummer og
forhåbentlig bliver bedre i stand til at opsøge passende og relevant
hjælp, inden det er for sent! Er du således i tvivl om dit behov for
hjælp så opsøg professionel rådgivning.
Vi tilbyder naturligvis meget gerne vores diskrete professionelle hjælp
i klinikken www.alkohol-coach.dk til dig, som ønsker individuel behandling. Men hvis du ikke har råd til denne form for behandling, som
givetvis er eksklusiv, fordi den indeholder så mange timers individuel
terapi og coaching, så tøv ikke med at henvende dig til et gratis, offent
ligt behandlingstilbud. Det er glimrende hjælp, man får, mange af disse
steder.
En hvilken som helst form for hjælp er stadigvæk
at foretrække fremfor ingen (be)handling!
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EPILOG

Jeg lagde ud med både en trussel og et løfte:
Dit forhold til alkohol og andre stemningsændrende
midler risikerer at ændre sig for bestandigt ved mødet
med denne bog.
Måske har dette fundet sted nu? Måske vil forhold omkring misbrug
og afhængighed efter læsning af denne bog fylde meget mere i din
bevidsthed – enten i forhold til dig selv eller andre, du observerer
omkring dig?
Når jeg som nævnt i bogen kan referere til situationer, hvor jeg har
siddet med den allerhårdeste type heroinafhængige, som klager over,
at stofferne ikke virker mere – og at den viden og bevidstgørelsesproces, de har gennemgået i behandling, har taget al uskylden fra dem, så
de slet ikke kan nyde rusen mere – så er det et vidnesbyrd om, at behandling virker.
Og den behandling, som virker, skal mere end noget andet have
til hensigt at bevidstgøre samtidig med, at den motiverer og anviser
veje til andre former for oplevet livsglæde end den, der involverer
alkohol eller stoffer.
Dette er mere end noget andet midlet, jeg foreskriver, til at bryde med
den fortryllelse, som særlige stoffer (herunder alkohol) er i stand til at
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skænke mennesker der indtager dem – nogle mere end andre (de kemisk afhængige).
Dit udbytte af bogen vil dog givetvis – også – hænge sammen med
dit udgangspunkt.
Hvem var du, som læste? Var du kemisk afhængig, storforbruger, behandler, pårørende eller en studerende med særlig interesse for området?
Hvordan læste du bogen? I ét stræk? Informationssøgende? Selvudviklende (med aktiv deltagelse i øvelser?)
Uanset, hvem du var, gælder forhåbentlig – og sandsynligvis – at fortsat
misbrug vil være sværere at hengive sig til, efter du har læst ”Fortryllet”.
Det vil fra nu af være sværere for dig
at lade dig fortrylle af rusmidler i fremtiden.
Hvis du således er en læser, som har haft et problematisk forhold til
rusmidler og som efterfølgende oplever, at nogle af bogens budskaber
vil have lejret sig i dig som en forståelse, der gør fortsat misbrug til en
samvittighedsmæssig brydekamp, så vil mit formål være mere end
nået! For tilegnelse af ny viden er erfaringsmæssigt den vigtigste, nye
ingrediens, der skal til, sammen med et ønske om forandring, for at et
misbrug af rusmidler enten kan ophøre eller omlægges.
Måske vil du nu være bedre vaccineret imod at lade din brug af rusmidler udvikle sig til nogle af de senere stadier storforbrug, misbrug
og kemisk afhængighed? Måske vil du bedre kunne vurdere, hvad
der sker foran dig, når andre (mis)bruger, og måske vil du være bedre
klædt på, i forhold til at give den indsigt videre, der skal til for at
hjælpe en anden på vej?
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I alle tilfælde, er jeg beæret over at have fået lov til at give nogle af
de erfaringer videre, som var udslagsgivende for mig personligt, da
jeg gjorde op med mit eget misbrug og som – senere, i min egenskab
af misbrugsterapeut og alkohol-coach – stadig anvendes og videreudvikles som rådgiver for andre i samme situation.
Det har længe været min opfattelse, at vidensniveauet om misbrugsrelevante emner er meget lavt i forhold til den drukkultur, vi lever i.
Flere gange i løbet af bogen er blevet fremført at:
Bevidsthed og afhængighed er hinandens modsætninger.
Hvis dette er tilfældet, må man konkludere, at vidensniveauet (bevidstheden) om misbrug og afhængighed på det kollektive plan i Danmark er
alarmerende lavt. Ellers havde hverdagsmisbruget og festindtaget ikke
været så højt, at vi år efter år topper Europas lister over både voksen- og
ungemisbrug.
Jeg oplever ikke, at problemet (kemisk afhængighed) anerkendes
som en dødelig, fremadskridende sygdomslignende lidelse, som i
sin snigende, overrumplende og magtfulde20 natur er i stand til narre
kroppen, når den er abstinent, til at tro, at den er ved at dø af sult og
få den ramte misbruger til at reagere med samme irrationelle, eksistentielle panikangst, som hvis det var tilfældet.
Set ud fra en samfundsmæssig betragtning giver det ingen mening,
at vi med den ene hånd ikke bare tolererer, men ligefrem dyrker alkoholrusen, samtidig med, at vi konstaterer, at tabet for samme samfund
kan opgøres i mange milliarder kroner hvert eneste år. Og i det regnestykke, har vi ikke indregnet tabet af alle menneskeliv (ca 5% af alle
dødsfald hvert år), de personlige, menneskelige omkostninger og tabet
20 Formuleret i respekt for samme påstand i Anonyme Alkoholikeres Store Bog, der fastslår, at
sygdommen er snigende, overrumplende og magtfuld, (5. kapitel): Sådan virker det!
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af potentiale for både misbrugeren selv men også for ægtefæller, børn
og anden familie.
At være vokset op dysfunktionelt, som det hedder at vokse op i et
hjem, hvor der har været misbrug, har store omkostninger og trækker lange spor ind i de pårørendes tilværelse, som slet ikke kan opgøres i kroner og ører.
At leve op og ned af det, der ikke mindst ved kemisk afhængighed
rettelig er vanvid, medfører dybe ar på sjælen, som ikke sjældent viser
sig ved uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og fraværende evner til at
danne sunde relationer senere i livet for eksempelvis børn, der er vokset op med misbrug.
For slet ikke at nævne den anden oplagte mulighed, at børn der er
vokset op i misbrug selv kan udvikle et eller flere misbrug.
Store økonomiske tab for samfundet under ét var netop en af grundene
til at den Amerikanske Forbundsregering i 1919 forbød salg og udskænkning af alkoholiske drikke. Man begyndte ganske enkelt at
regne på det store tab på bruttonational produktet (BNP), som man
direkte kunne henføre til et umådeholdent stort indtag af alkohol – og
fik herved argumenterne på plads i forhold til at retfærdiggøre en beslutning, som et langt stykke hen ad vejen naturligvis også var moralsk inspireret.
Men, det er nu ikke denne form for løsninger af problemet, jeg slår til
lyd for. Forbuddet virkede ikke i USA (1919-1933) og det har slet
ingen gang på jord over for den danske folkesjæl. I Danmark har vi
ikke tradition for at kappe hovederne af hverken konger eller andre
magthavere. Men, jeg er ret sikker på, at det hurtigt kunne blive en
tradition, hvis det blev forbudt både at købe og indtage alkohol.
For at løse dette store, samfundsmæssige problem, skal vi derfor se i
andre retninger. Problemet skal løses via forebyggelse – og her mener
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jeg især via en kollektivt forbedret videnstilegnelse, herunder at bearbejde trends og modefænomener i både kampagner og undervisningssammenhænge.
Det er simpelthen hele kulturen, der skal bearbejdes og forventninger om, hvad der er både comme il fault, smagfuldt og acceptabelt.
I den sammenhæng er det fuldkommen afgørende, at der uddannes både
bedre og flere behandlere og forebyggelseskonsulenter på en stats
anerkendt uddannelse, der har fagligt niveau tilsvarende sygeplejerskeres.
En sådan uddannelse, der skal være terapeutisk i sin grund-essens, eksisterer ikke på nuværende tidspunkt, hvad for mig er ikke bare fuldkommen ubegribeligt, men også den mest indlysende årsag til, at behandlingsindsatsen, der tilbydes i henholdsvis offentligt og privat regi, er så
forskelligartet og usammenhængende.
Denne nye type behandlere, med en terapeutisk funderet uddannelse på bachelor-niveau, vil have som opgave at dels forestå kvalificeret og respektfuld behandling til dem med behov. Men de vil også
skulle agere brohoved for senere forskning, i det det vil være en del af
deres arbejdsområde, at de skal medvirke til at ensrette metoder, tænkning og sprogbrug for at løfte kommunikationen hos alle faggrupper,
der til hverdag arbejder med misbrugere, det vil sige pædagoger, socialrådgivere, læger, sygeplejersker og selvfølgelig terapeuterne selv.
Dette er der et stort behov for. Og jeg tilbyder mig som den første
under fanerne til det team, som sætter sig for at skabe den politiske
gennemslagskraft for en sådan uddannelses tilblivelse.
Hvis der skal være håb om at påvirke folkesjælen i sundere retninger
og herved bringe danskerne ud af de beskæmmende topplaceringer
over nationer, der drikker mest, så er der fra denne behandlers synsvinkel ikke nogen mere oplagt indfaldsvinkel end at sætte ind, tidligere.
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Når vi venter indtil den misbrugsramte har udviklet et 2. eller 3. stadiums misbrug på Jellinek-kurven, er mulighederne for at gribe ind
og yde hjælp væsentligt dårligere end, hvis indsatsen kunne påbegyndes allerede i 1. stadium.
Jeg er således ikke i tvivl om, at midlerne brugt på en koncentreret, forebyggende indsats vil vise sig rentable mange gange, i forhold til de enorme omkostninger, problemerne kaster af sig, når folk
befinder sig i 2. og 3. stadium i sygdomsudviklingen.
I billedet, der anvendes til at illustrere magtforskydningen i sygdommens favør, har jeg tidligere nævnt figuren Gollum fra film trilogien
Ringenes Herre og hans fordærv og korruption. Som et udtryk for
den indre kamp, der kan vindes, fremstår heldigvis, som kontrast,
figuren Frodo, der efter store prøvelser genvinder sin kerne (sin
ånd, styrke og værdier), hvorigennem han bliver i stand til at bryde med
den besnærende magt, der ellers var ved at tage ejerskab af ham. Dette
er poetiske billeder på sygdom og bedring, som den tager sig ud for en
behandler, hver eneste dag.
Når vi bliver en smule mindre mytologiske og mere videnskabelige efterstår, som et udtryk for samme magtforvridning, den efterhånden godt
underbyggede formodning om, at der er biokemiske processer involveret i udviklingen af kemisk afhængighed. Den fremmeste forskning
peger således på forekomsten af dopamin (og fraværet af samme) som
den i øjeblikket mest sandsynlige forklaring på udviklingen af afhængighed. Savnet fra denne (dopamin) stimulus siges at være så magtfuld,
at mennesker tilsidesætter al sund fornuft i bestræbelserne på at modtage denne stimulans.
Aber med fri adgang til eksempelvis kokain, fravælger i laboratorieforsøg andre fødeemner, indtil de dør af det! Og hidtil, har videnskaben ikke været i stand til at producere et kemisk modsvar til
denne lidelse, i form af medicin.

442

F O RT RY L L E T

Behandling og oplysning er således stadigvæk det bedste modsvar til
disse kemiske ubalancer. Og heldigvis véd vi, at resultaterne af den
gode behandling, som den udføres ved at inddrage ikke mindst andre
mennesker og opdyrkningen af meningsfulde (erstatnings)aktiviteter
i sig selv er med til at fremme produktionen af dopamin, hvorved
opnås, at de pågældendes følelse af glæde, tilhørsforhold og acceptgrad i livet forøges.
Dette er den samfundsmæssige udfordring, vi står foran nu – som
nærværende forfatter har al mulig lyst til at tage del i og præge.
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Som nævnt i forrige afsnit, er det sjældent, at man i misbrugsbehandlings sammenhæng ser, at de mennesker, der henvender sig og beder om
hjælp, hører til i Jellineks 1. stadium af afhængighedsudvikling. I næsten alle tilfælde, fordi mennesker med denne type (mis)brugsmønstre,
ikke selv opfatter, at deres adfærd er forkert, overdreven eller skadelig.
Eller også er årsagen til, at denne gruppe ikke henvender sig, at der
stadig på dette tidligere tidspunkt forbindes mere nydelse end negative
konsekvenser til rusmiddelindtaget. Eller også er tænkningen bare, at
hvis man sammenligner sig med dem, der sidder på bænken … så sidder man egentlig ganske udmærket. Og det er ærgerligt. For det er ellers netop denne gruppe mennesker, som ville have mest at vinde ved
at søge sig hjælp og oplysning, tidligere.
Det er sandsynligt, at mange storforbrugere igennem tiden har afholdt sig fra at søge hjælp og oplysning, fordi de skræmmebilleder, de
havde på nethinden, i mange tilfælde indebar, at de så skulle sidde i en
gruppe og sige: … “jeg er alkoholiker” – og i øvrigt aldrig mere kunne
vende tilbage til et normalt forbrug af alkohol. Tænkningen hos denne
type mennesker har altså typisk været meget sort eller hvid.
På grund af manglende nuancer og frygt for social stigmatisering
sker det ofte, at storforbrugeren fratages en ellers fornuftig, begynd
ende lyst til at gøre noget ved problemet og i stedet ignorerer de stadig mere synlige tegn på kontroltab.
Næsten alle, som i dag modtager hjælp for misbrugsproblemer,
hører til enten 2. eller 3. stadium på Jellineks udviklingsvej (hen imod
444

F O RT RY L L E T

afhængighed), som i helbredsmæssig sammenhæng er forholdsvis sene
tidspunkter og med tilsvarende dårligere prognoser.
I www.alkohol-coach.dk, arbejder vi på at ændre dette forhold. Ved at
udvide fokus til også at omfatte denne type (mis)brugere, er der udviklet
et individuelt behandlingstilbud, som henvender sig til netop dette hidtil
oversete segment af mennesker. Her foregår al behandling 1:1 imellem
terapeut og klient i længerevarende forløb, der respekterer klienters forskellighed.
Firmaets grundfilosofi er den samme, som er blevet gentaget mange
gange i nærværende bog; at afhængighed og bevidsthed er hinandens
modsætninger. Tesen er, at ved at højne bevidstheden om misbrug generelt, mindskes misbrugspotentialet.
Man kan ved at følge et bevidsthedsudviklende behandlingsprogram,
der består af oplysning, terapi og coaching opnå at få hævet sin bund
betragteligt – uanset hvilket udgangspunkt, man havde inden kursus
opstart. Det eneste der kræves er nysgerrighed – og et måske af og til
stillet spørgsmål: Drikker jeg for meget?
Behandlingskonceptet retter sig mod mennesker, som er i bedre stand
og mere selvhjulpne, end den typiske misbruger (kemisk afhængige),
der oftest ses i døgnbehandling. Intentionen er at gribe de modne, inden
kontrollen med deres liv er løbet dem helt af hænde.
For det mest opdaterede behandlingsprogram, se venligst hjemmesiden www.alkohol-coach.dk.
Ved siden af disse kernetilbud, tilbyder virksomheden rådgivning af
firmaer og private, behandling til pårørende, undervisning og foredrag
i firmaer, skoler og foreninger.
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Fortryllet er en selvhjælpsbog om brug, storforbrug, misbrug og kemisk af
hængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler.
Den er skrevet til storforbrugeren af alkohol og andre stimulanser – i bedste
fald inden overforbruget bliver til selvdestruktiv afhængighed.
Nogle mennesker med misbrugsproblemer vil kunne vende tilbage til et moderat
indtag af alkohol igen, mens andre skal lære at leve en tilværelse helt afhold
ende.
Bogen afdækker realistiske målsætninger for forskellige mennesker, afhæng
ig af deres misbrugs udviklingstrin.
Fortryllet tilbyder en letforståelig gennemgang af psykologien, der knytter
sig til misbrug og afhængighed, ligesom den forklarer de biokemiske proces
ser i kroppen, der gør det så svært at ændre de uhensigtsmæssige vaner.
Man kan sammenligne det med at få forklaret, at det monster, der gemmer sig
i mørket i hjørnet af soveværelset, i virkeligheden er en mængde tøj, der ligger
hulter til bulter på en stol.
Således bliver monster til mønster – og nu noget, man kan få bugt med.
Bogen indeholder ”spejl”, tests og øvelser, som vil få enhver, der har overfor
brugt alkohol eller andre stemningsændrende midler til at indse omfanget af
deres problem.
Bogen er samtidig et unikt indblik i verden som den tager sig ud fra det misbrug
ende menneskes perspektiv. Den vil derfor også være til gavn for pårørende og
professionelle, der ønsker at blive klogere på problemstillingen.
Hvis misbrug af stemningsændrende midler kan kaste situationer af sig, hvor
den misbrugende fremstår som ”fortryllet”, så er denne bog modbesværgelsen,
der ophæver rusens forførende kraft og bringer mennesker tilbage til sig selv
ISBN 978-87-994743-1-8
og deres kære igen.

GUIDEHOUSE

9 788799 474318

