Hooked på stoffer

Da Søren Matthiesens virkelighed væltede,
blev stoffer hans vej til indre ro.

En stor mundfuld

Tilværelsen er en stor mundfuld
– også for den talentfulde
og åbenhjertige X-factor-stjerne,
Sarah. Derfor er det vigtigt
at tale åbent med sine
nærmeste, siger hun.

e
Konkurrenc
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fede præmie

Vind en Google Nexus S

- og andre fede præmier
Fold dig kreativt ud om emnet psykisk sårbarhed.
De bedste forslag præmieres med lækre gaver til hjernen,
hjertet, maven og meget mere, og de bliver publiceret
på Ungekompasset.dk. Læs mere på bagsiden!

Den store stygge ENSOMHED
Når hver anden gymnasieelev er ensom, er
det tid til at finde løsninger, mener eksperter.
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Face it!

Vi mennesker er nogle sårbare størrelser. Armene kan brække, hjertet stoppe,
og sjælen kan få et knæk. I dag taler vi åbent om alverdens sygdomme, men
når det kommer til psykisk sårbarhed, er der ofte stor tavshed. Det sker, selvom hver femte dansker oplever at have ondt i livet på et eller andet tidspunkt.
Ungdommen er især en sårbar periode. Tal fra WHO viser, at halvdelen
af alle psykiske lidelser opstår omkring 14-års alderen, mens tre ud af fire,
der udvikler en psykisk sygdom, er syge ved 24-års alderen. Vi ved, at en
markant del af de unge mennesker, som i dag ikke får en ungdomsuddannelse, har psykiske vanskeligheder.
Som man kan læse her i avisen, så viser undersøgelser, at hver sjette pige
i 9. klasse har skadet sig selv, og i hver klasse på gymnasierne og erhvervsskolerne sidder en elev, der har forsøgt at tage sit eget liv. Blandt de 15-årige føler 27% sig af og til ensomme. For de 19-årige er tallet 28%. Over
halvdelen af de unge, der føler sig ensomme, taler sjældent med andre
unge eller voksne om problemet. De unge angiver selv, at når de så endelig
taler med nogen i forbindelse med personlige problemer, taler 62,9% med
deres venner, mens 4% slet ikke taler med nogen.
Vi lever i en tid, hvor det handler meget om at tage sig godt ud på overfladen, og hvor vi har det bedst med at vise alt det gode frem. Vi skal have
X-factor og være små stjerner i vores eget liv. Står man i problemer, kommer man derfor let til at føle sig ensom, fordi man tror, man er den eneste,
der har det svært, mens alle andre bare drøner derudaf med succes i overhalingsbanen. Men vi er mange, som har det svært – i kortere eller længere
perioder af livet. Og det er vigtigt at åbne op og tale om det svære.
Mange af os har ikke redskaber til at tale med hinanden om det svære
i livet. Vi bliver lidt konfliktsky og usikre og kan have tendens til at tale
uden om. Men vi har alle et ansvar for at gøre det så godt, som vi kan, og
det gode er, at det er muligt at gøre en forskel for et andet menneske i krise
ved at være lyttende og omsorgsfuld.
For at sætte sårbarheden i ungdomsårene på dagsordenen, har vi i Det
Sociale Netværk oprettet hjemmesiden Ungekompasset.dk i samarbejde
med det tidligere Videnscenter for Socialpsykiatri (nu: Videnscenter for
Handicap og Socialpsykiatri). På hjemmesiden kan du dels finde en oversigt over alle de tilbud, der er til sårbare unge, og dels kan du se, høre og
læse om andre unges erfaringer med at blive ramt af en psykisk sårbarhed.
Du kan læse mere om hjemmesiden her i avisen.
Baggrunden for både hjemmesiden og denne avis er at sætte psykisk
sårbarhed på dagsordenen. Så vi kan ’face’ sårbarheden, og så den bliver en
lige så naturlig del af vores hverdag, som at vi går på Facebook og chatter
med vennerne.
God læselyst!
Med venlig hilsen

Poul Nyrup Rasmussen
Formanden for Foreningen Det Sociale Netværk
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“Når det kan ske for mig,
kan det ske for alle”
Hvordan gik det til, at en helt almindelig dreng pludselig blev afhængig af alt,
hvad der kunne udløse en indre fest? Det fortæller 21-årige Søren Matthiesen
om i dette interview. Måske kender du hans historie fra DR-dokumentarfilmen
»100 dage uden stoffer«. Advarsel: Det er ikke for børn.
Tekst // Anne Axholm. Fotografer // Jacob Schultz, Signe Poulsen. Illustration // André Leit

N

år Søren Matthiesen fra Haderslev i
dag husker tilbage på sin barndom, så
lyder stikordene i flæng: Den klassiske
danske dreng, der ikke lavede det helt vilde.
Voksede op som enebarn i trygge rammer i et
jysk parcelhuskvarter med far og mor. Lektierne blev altid ordnet før samvær med vennerne.
Men så begyndte skyerne at trække mørkt sammen over forældrenes ægteskab, og barometeret stod oftere og oftere på ustabilt vejr – og til
sidst “skilsmisse”.
En onsdag eftermiddag efter skole i 8. klasse
var der en af Søren Matthiesens kammerater, der
foreslog at prøve “de der Bacardi Breezers”, som
var her, der og alle vegne. De to 13-14-årige venner købte en hel kasse – og den skulle jo ikke gå
til spilde.
“I første omgang blev det til 3-4 stykker, så var
vi helt rundtossede. Min kammerat kunne ikke
lide det, men jeg fik rimelig hurtigt smag for det.
Det gav en boblende glæde inden i i stedet for at
være ked af det. Dér fandt jeg ud af, hvad alkohol
kunne gøre for mig,” siger Søren Matthiesen.
Bacardi Breezer blev dermed det første bogstav
i et langt euforiserende alfabet, som Søren Matthiesen arbejdede sig igennem bogstav for bogstav og lærte udenad: Hash, amfetamin, kokain
og “krysser” (nervemedicin, red.) Listen er lang,

men i første omgang tog han det bagfra og begyndte med “ø”.
“Når jeg havde et par timer fri i 8. klasse, så
cyklede jeg hjem og drak seks øl – og så tog jeg
tilbage i skolen.”
Op til sommerferien blev Sørens forældre skilt.
Han var 15 år gammel. På vej hjem en dag fra
mekanikeren, der havde ordnet den nye knallert,
mødte Søren Matthiesen en gut, der også skulle
til at købe sig en knallert.
“Han var en festlig fætter, som jeg meget hurtigt blev venner med. I starten af sommerferien
fandt vi ud af, at vi skulle da prøve at ryge hash.
Han kendte nogen, der kunne hjælpe os med at
rulle joints. Jeg røg jointen og kan tydeligt huske
følelsen den første gang. Min ven stoppede igen,
fordi nu havde han prøvet det. Men jeg blev ved,”
fortæller Søren Matthiesen og fortsætter.
“Kort efter blev jeg stoppet på vejen af en skidt
fyr, der sagde: ’Hvad er det, jeg hører – har du
prøvet at ryge hash? Du skulle da prøve at ryge
bong’ (en slags vandpibe med hash, red.) – det
slår meget hårdere end joints. Det takkede jeg ja
til. Og da jeg røg det, så fik jeg følelsen af, at al
min ked-af-det-hed var forsvundet. Jeg lyttede til
fuglene, der sang – alt føltes skide godt!”
Dagen efter røg Søren Matthiesen “bong” igen
– og dagen efter igen. Han var “hooked”.

Fortsætter på s. 22
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Tør –
hvor
andre
tier
Danmark flyder med rusmidler og
stoffer i et omfang, som aldrig er set
før. Alligevel er vi alt for mange, der
ikke tør tale om virkeligheden og tror,
at den vigtigste udfordring for unge
handler om at begrænse alkohol.
Og det er en stor fejl, mener misbrugsekspert Henrik Rindom.
Tekst // Anne Axholm. Illustration // André Leit

I

dag lever unge mennesker i en helt anden virkelighed
end deres forældre er klar over. De lever i en kultur af
rusmidler – og har stort set fri adgang til alle slags stoffer, hvis de vil – uanset om de bor i byen eller ude på landet.
Det stiller de unge over for en hel ny type udfordringer,
som tidligere generationer ikke har stået over for. Derfor
griber mange forældre det helt forkert an, mener misbrugsekspert Henrik Rindom.
“Forældre forstår ikke deres børn. De er så dårlige til at
være på sidelinjen, fordi de står og råber “det her er forbudt,
og det må du ikke”. Men forældrene kan råbe lige så meget
de vil – det er en anden virkelighed, de unge møder i dag.
Derfor skulle forældrene hellere se at få ørerne til at vokse
lidt ud, så de bedre kan høre, hvad de unge fortæller – uden
dermed at tro, at de er blevet narkomaner,” siger misbrugsekspert Henrik Rindom.

Han mener, at det er noget sludder, når forældre siger, at
deres barn er blevet presset ud på et sidespor af vennerne.
“Den unge gør det selv! Han eller hun har set andre ryge
hash igen og igen, og så bliver deres eget forsvar svækket.
Det bliver sværere at sige nej, fordi de andre har det sjovt.
Så prøver den unge det lige pludselig,” fortæller Henrik Rindom og fortsætter:
“Nu bliver det rigtig interessant, om de unge prøver det og
får det så dårligt, at de aldrig skal prøve det lort igen. Eller
om de synes, at det er sjovt – og prøver et par gange. Efter et
par gange går det op for dem, at hash ikke er et party-drug.
Man bliver faktisk kedelig af det og hænger i en sofa ovre i
et hjørne. Den tredje gruppe skal tænke sig gevaldigt om: De
prøver det – i starten til fest og er friske på at prøve det. Det
første skridt mod at få et problem med dette stof er, når de
selv køber det. Så ved den unge, at han eller hun overtræder
en grænse.”

Hash som selvmedicinering
Specielt unge, der skifter miljø, er i farezonen for at blive
hængende i et misbrug: Det kan være skole-skift, hvor man
får nye venner. Eller får en ny kæreste og lærer kærestens
venner at kende.
Situationen er i dag den, at 47% af alle 16 til 44-årige har
prøvet at ryge hash. Heraf har 3,5% gjort det inden for den
sidste måned.
“De fleste holder op, men det uhyggelige er, hvad der sker
for de 3,5%, som fortsætter – hvad gør stoffet for dem?”
spørger Henrik Rindom retorisk.
Han ved det nemlig udmærket. Det gør på en eller anden
måde godt – i første omgang.
“Der ligger altid et eller andet bagved for dem, der bliAf med forbudspolitikken
ver hængende. Et misbrug er et symptom på, at noget andet
I dag er det sådan, at mange unge ikke tør komme og for- ikke fungerer: Man er overladt for meget til sig selv. Lider af
tælle forældrene, at en af vennerne har et misbrugsproblem angst eller en uopdaget psykisk lidelse. Usikkerhed omkring
af frygt for, at forældrene så nedlægger forbud mod at se den ’hvad skal der ske med mig?’ i forbindelse med forældrenes
ven/veninde.
skilsmisse. Med andre ord bruger rigtig mange hash som en
Derfor anbefaler eksperten, at forældrene udviser samme form for selvmedicinering for at dulme den indre uro,” forforståelse over for at ryge hash en enkelt gang som ved al- tæller misbrugsekspert Henrik Rindom.
kohol. Ofte hedder det sig, at de unge heller ikke må drikke
Men vi ser misbruget – ikke hvad der ligger bagved. Her
sig i hegnet. Men skulle det ske, så har mange forældre den kan vennerne spille en afgørende rolle.
aftale, at den unge blot skal ringe hjem, og så bliver han eller
“Hvis den er gal med en af dine venner, så råd vedkomhun hentet.
mende til at gå til egen læge. Det gode ved en læge er, at
“Jeg har aldrig hørt en forælder sige det samme om hash: tavshedspligten også omfatter børn under 18 år. Så her kan
At vi henter dig, hvis du er kommet
din ven/veninde trygt tale og få
Forældre forstår ikke deres
til at ryge og har det rigtig skidt.
hjælp. Og det vil jeg stærkt opfordre
Det skal forældrene lære – hashen
dem til at gøre, fordi der er pokkers
børn. De er så dårlige til at
er derude, og de bliver nødt til at
til forskel på angstproblematikker
være på sidelinjen, fordi de
forholde sig til den virkelighed. Forog begyndende skizofreni. Sygdomstår og råber »det her er
budspolitik giver pusheren alt for
men bliver værre og værre, men for
let spil,” fastslår Henrik Rindom.
forbudt, og det må du ikke« alt i verden så findes der medicin,

»

som virker bedre end hash,” lyder opfordringen fra Henrik
Rindom.
En grim cocktail
Generelt råder han unge mennesker til at holde sig fra det
hele. Men alkohol er en integreret del af den danske kultur,
så det er næsten umuligt at undgå at opleve at blive fuld
mere end en gang.
Men i tilfælde af, at man selv eller ens venner drikker sig
kanon-fulde både fredag og lørdag, så skal man også tænke
over, hvad man har gang i – hvad er det, som er så godt ved
alkoholen? For det kan være lige så meget en glidebane som
alt muligt andet.
Og hvis du blander alkohol med opkvikkende stoffer, så
kan det gå hen og blive rigtig grimt.
“Hvis du oven i købet blander noget, som du bliver sløv
af – alkohol – med noget, som opkvikker dig, f.eks. partydrugs som ecstasy, amfetamin eller kokain, så udsætter du
dig selv for en risiko for at komme rigtig galt af sted med
en voldsom alkoholforgiftning. For hvis du indtager amfetamin/kokain, så kan du drikke dig til en alkoholpromille, som
du normalt aldrig ville komme op på, fordi kroppen normalt
ville lukke ned og falde i søvn,” siger Henrik Rindom.

Tre gode råd:

Forældre skal være åbne over for, at de unge i
dag har adgang til meget mere end alkohol og
ikke være så fordømmende:
◆◆ Tal med de unge om livets mere alvorlige
ting, f.eks. “har du nogensinde mødt rusmidler i byen?” eller “har du været bekymret for
nogle af dine venner?”
◆◆ Tilbyd også at komme og hente de unge, hvis
de har røget hash – og ikke kun drukket for
meget.
◆◆ Hvis du selv eller en af dine venner har et
stort misbrug, så gå enten selv til egen læge
– eller få din ven til det. Vedkommende har
tavshedspligt og må ikke fortælle dine forældre noget, selv om du er under 18 år.
Henrik Rindom er overlæge i psykiatri, og han er en
af Danmarks førende eksperter på misbrugsområdet.
Han deltog som ekspert på DR-dokumentaren »100
dage uden stoffer«, hvor han forsøgte at hjælpe fire
unge ud af et misbrug. Han er desuden forfatter til
flere bøger om unge og stofmisbrug.
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Større fornemmelse af

En gruppe unge svømmer som fisk i vandet, mens andre sejler i deres
eget bræk. Det er svært at navigere i en kompleks tilværelse, mener
psykolog Svend Brinkmann, som mener, der er brug for mere stabilitet
og bedre fællesskaber.
Tekst // Eva Munch. Illustration // André Leit

I

Ungdomskultur ifølge
svend brinkmann

◆◆ Mange muligheder og valg for den enkelte.
◆◆ Den unikke personlighed er i fokus.
◆◆ Du vælger selv din livsvej.
◆◆ Du drives af din lyst frem for, af hvad du skal.
◆◆ Netværk på tværs af geografi, tid og rum.
◆◆ Flygtigere relationer.
◆◆ Flydende strukturer.
◆◆ Stor åbenhed.

Svend Brinkmanns råd

◆◆ Prøv at slappe lidt af. Vær ikke så febrilsk omkring, om du nu lever op til alt.
◆◆ Jag ikke dig selv.
◆◆ Glem alt om selvrealisering og at være autentisk.
◆◆ Indgå i fællesskaber og projekter, som rækker
ud over dig selv.
◆◆ Gør noget væsentligt sammen med andre.
Svend Brinkmann er cand. psych., ph.d. og professor i
almenpsykologi ved Aalborg Universitet. Forfatter til
bl.a. »Det diagnosticerede liv« og »Identitet – udfordringer i forbrugersamfundet«.

følge en ny undersøgelse har en større gruppe unge mennesker fravalgt at ryge og drikke alkohol. De gør, som
samfundet ønsker – de klarer sig godt, får uddannelse og
gør karriere og er i det hele taget meget bevidste om deres
livsprioriteringer. I den modsatte grøft er der en gruppe af
unge, som i bogstaveligste forstand roder rundt i deres eget
opkast. De drikker i en sådan grad, at det saboterer deres liv,
og at de får en dårligere uddannelse.
Psykolog Svend Brinkmann forklarer: “Den ene gruppe er
dem, der svømmer som fisk i vandet og klarer sig godt i forbrugersamfundet. De kan håndtere samfundets kompleksitet og de mange muligheder. De er i stand til at tage ansvar for deres eget liv. Modsat er den anden gruppe af unge,
som ikke kan håndtere alle disse ting, valg og muligheder.
De drukner, fordi de ikke kan tage det ansvar for deres eget
liv, som samfundet på alle måder ønsker af nutidens unge.
Denne opdeling er karakteristisk for vores tid og samfund,”
siger Svend Brinkmann.

ner, oplevelser, jobs, etc. Det giver muligheder for det enkelte
unge menneske, men rummer også en større risiko for flygtighed og at blive ladt udenfor.
“Tidligere var der langt mere fast struktur i samfundet, i
familierne, ja i det enkelte menneskes liv. I dag er alt langt
mere uigennemskueligt. Du defineres ud fra, hvem du kender, og du skal helst kende nogen, som kender de rigtige
mennesker. Overleveren bliver det unge menneske, som kan
navigere rundt i en kompleks verden. Det er et stort ansvar
for den enkelte,” udtaler Svend Brinkmann.
Han oplever, at mange unge mennesker er gode til at
håndtere de mange valg og muligheder. Han mener dog
også, at de sociale relationer er langt mere flygtige og ikke
har den nærhed, vi mennesker har brug for.
“Lidt smart sagt kan vi vælge venner til og fra via et
tryk på en knap som på Facebook. Mange har måske
umiddelbart mange venner, men hvor stabile og nære er
de venskaber? Mange relationer er ikke forpligtende over
tid. Jo mere kompleks verden er, jo mere har vi brug for
stabilitet. Og det finder vi i gode relationer med andre
mennesker.”

Fornemmelse for frihed
Det kræver andre kompetencer og styrker at kunne navigere
i en kompleks tilværelse med utallige muligheder. Hele tiden. Ifølge Svend Brinkmann har det sine for- og bagdele:
Se ud over dig selv
“Som ung skal du selv stykke din livsbane sammen. Det er Unge mennesker står højt på dagsordenen i samfundet, og
mere eller mindre op til dig selv i dag, mens tidligere tiders der stilles mange hjælpere til rådighed i form af lærere, vejunge i større grad fik serveret en livsbane i form af at gøre ledere og coaches, som kan guide dig til at finde dig selv, aldet samme, som deres forældre gjorde. Denne tryghed har lerede når du starter i skole. Det er blevet institutionaliseret
unge ikke længere i dag. Det er godt på den måde, at det gi- ind i alle unge i dag. Selvrealisering er oppe i tiden og en
ver en større fornemmelse af frihed, fordi man er herre over del af ungdomskulturen. Det mener Svend Brinkmann, at
sit eget liv. Men det er også skidt, for det er mere en fornem- vi skal lave om på.
melse end en realitet i virkelighe“Unge mennesker skal ikke kun
dens verden. Der er meget, du ikke
finde sig selv ved at kigge indad. De
Unge mennesker skal ikke
selv kan styre.”
skal finde sig selv sammen med andre. Du har brug for nærhed sammen
kun finde sig selv ved at
Du er, hvem du kender
med andre for at finde din egen idenkigge indad. De skal finde
Alt er i dag domineret af netværk.
titet. Så mit råd til unge mennesker
sig selv sammen med andre. er: Involver dig i projekter og aktiviUnge mennesker lever i et samfund, hvor relationer opstår på
teter, som giver mening og samvær.
Du har brug for nærhed
tværs af geografi, tid og rum. InterInvolver dig i fællesskaber, som ræksammen med andre for
nettet muliggør virtuelle verdener
ker ud over dig selv. Og lad være med
at finde din egen identitet
og venner. Netværk skaffer dig venat gøre dig selv til et projekt.”
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Unge er
følelsesmæssige
navigatører
Unge af i dag har et indre følelsesmæssigt kompas, som de
bruger til at navigere med. De er vokset op i en tid med fokus på følelser, og nære relationer er deres positive ballast.
Udfordringen er, at de betragter sig selv som eneansvarlige
for at lykkes.
Tekst // Eva Munch og Karina Søby Madsen. Illustration // André Leit

”K

un for mig, kun for mig”, synger Medina i sit
ørehængende hit fra sidste år. Det kunne lyde
som en slagsang for nutidens unge, hvis man
følger den gængse fortælling om ungdommen nu til dags:
ignorant og uvidende, egocentrisk og asocial, navlepillende
og uengageret i omverdenen – sådan lyder fordommen.
Spørger man etnolog Sanne Dalgaard Madsen, er fællesskabet dog langt fra ligegyldigt for de 15-20-årige. Hun
siger: ”De unge tager meget stilling til sig selv, hvordan de
føler, og hvad de gerne vil med deres liv, men det betyder
ikke, at de ikke tager ansvar for hinanden. Nutidens unge
er meget relationsbevidste og optaget af de nære relationer.”
Det kompetente barn
De unge er vokset op i en tid med fokus på følelser og med
”det kompetente barn” i centrum. Derfor er de bedre til at
tackle følelser og til at orientere sig i en tilværelse uden faste
retningslinjer end tidligere generationer.
“Der er en meget stor følelsesmæssig bevidsthed blandt de
unge. De er vant til at diskutere og forholde sig til egne følelser på en helt anden måde end tidligere generationer. Selv
om der ikke er så mange faste retningslinjer og strukturer,
som de kan følge i forhold til, hvad de skal gøre – f.eks. hvad
de skal arbejde med –, og hvordan de kan gøre det, så er de
gode til at orientere sig i det. De har et stærkt navigationsapparat og er opmærksomme på at lytte til sig selv, og det er en
enorm styrke,” fremhæver Sanne Dalgaard Madsen.

som kender dem godt. Relationer som er de samme som i
går og vil være det i morgen også. De vægter de nære relationer meget højt og ved, at hvis de nære relationer ikke er
i orden, så vil de eksempelvis have svært ved at glæde sig
over det fede job og den lækre bil. Måske fordi de har oplevet, hvad den livsstil har af omkostninger.”
Pragmatiske unge
Selv om de unge er vokset op i en verden med kriser og
katastrofer, er de ikke blevet pessimistiske, som man måske kunne forestille sig. I stedet er de blevet pragmatiske
og ansvarlige i deres tilgang til verden. Det er naturligt for
dem, at problemer i den ydre verden opstår, og at de løser
sig igen. De har oplevet det gang på gang i livet og i verdenshistorien – med krige, naturkatastrofer og andre grelle
ting. Det giver et ganske særligt blik på tilværelsen, forklarer Sanne Dalgaard Madsen:
“Unge er meget bevidste om at mærke sig selv og føle
efter: Er jeg på vej det rigtige sted hen? De betragter den
ydre verden som et godt sted med mange positive muligheder, og overordnet er de tilfredse med samfundets systemer og institutioner. Derfor kritiserer og demonstrerer
de ikke imod samfundssystemerne, som vi har set tidligere
generationer gøre.”

Selv 100% ansvarlig
I modsætning til den generation, der var ung i 80’erne, er
nutidens unge ikke af den opfattelse, at problemer og udNærhed frem for alt
fordringer er samfundets skyld. I stedet eksisterer ansvarFællesskaber er ikke en givet ting, de unge er født ind i lighed for de unge i høj grad på et individuelt plan frem for
som tidligere generationer. De er vokset op med familier, på et kollektivt, og det er faktisk et stort pres for de unge,
der splittes i atomer og sammenspaltes på ny, og derfor ved understreger Sanne Dalgaard Madsen.
dagens unge, at de egenhændigt skal opbygge relationer til
“De unge vil gerne være perfekte. En følelse, som de nok
andre mennesker. Derfor vælger de bevidst at bruge tid på ikke håndterer så godt, og som bliver forstærket i vores
deres venskaber og på nærheden, og værdier som familie og kultur og via mediernes fokus på alt det perfekte. Selv om
venner står højt på prioriteringslisten. De unge vil have en de unge har et meget stærkere følelsesmæssigt navigationsgod familie, et godt parforhold og gode venner, og de er me- apparat end tidligere generationers – en kompetence som
get bevidste om, at de selv skal skabe og passe på deres ven- synes at gøre dem i stand til at stoppe i tide – så er det paskaber og parforhold. Derfor vil de
radoksalt nok også en tung byrde
De vægter de nære relationer og deres store udfordring. Mit råd
unge hellere spille fodbold i fritiden
end blive professionelle fodboldtil unge er: Hold fast i det, I mærmeget højt og ved, at hvis
spillere, hvis det betyder, at der ikke
ker og mener. Hav samme tillid til
de nære relationer ikke er
er plads til familie og venner.
jer selv, som I har til den ydre veri orden, så vil de eksempelvis den. Husk ikke at være perfekt, for
Sanne Dalgaard Madsen uddyber:
“De unge trækker sig sammen om
have svært ved at glæde sig der vil opstå personlige problemer
nærheden. Som en reaktion på flygpå livsvejen, og det er også en del
over det fede job og
tigheden er det vigtigt for dem, at
af livet.”
den lækre bil
de har enkelte venner eller familie,

»

Ungdomskultur ifølge
sanne dalgaard madsen

◆◆ Stor følelsesmæssig bevidsthed.
◆◆ Nære relationer er afgørende.
◆◆ Ansvarsfuld og pragmatisk tilgang
til verden.
◆◆ Optimistisk tilgang til livet – det er
fuldt af gode muligheder.
◆◆ Samfundets systemer er overvejende
gode.
◆◆ Det er 100% dit eget ansvar at lykkes
– det er ikke samfundets.
◆◆ Bange for ikke at lykkes.
◆◆ Menneskelig nærhed er basis for,
at de kan nyde andre af livets goder
til fulde.

Sanne Dalgaard Madsens råd

◆◆ Hold fast i det du mærker, og det du
mener.
◆◆ Overfør din store tillid til den ydre
verden til din indre verden. Så er du
godt rustet!
◆◆ Gå ikke efter at være perfekt hele
tiden.
◆◆ Acceptér at der opstår problemer
på din vej gennem livet. Det er en
naturlig del af livet. Kan du acceptere
udfordringerne, giver du dig selv luft
og kan slappe mere af.

Sanne Dalgaard Madsen er etnolog og
har været med til at lave den etnografiske
undersøgelse af ungdomsgenerationen født
i 1990'erne, Generation Z. »Generation Z
zoomer ind« udkom i 2010 og stiller skarpt
på, hvem de unge er i 2010´erne – specifikt i
forhold til medievaner.
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Større
ulighed
blandt unge
Effektivitet er et nøgleord i Dagens Danmark, og også blandt
de unge, der skal paces gennem uddannelsessystemet. Er du ikke
effektiv nok, slynges du af præstationsvognen, og så er vejen ind
i det sociale system overraskende kort.
Tekst // Eva Munch. Illustration // André Leit

D

er er et enormt pres på de unge i dag for
at være effektive. Du skal komme hurtigt
og dygtigt igennem uddannelsessystemet, og er du ikke hurtig nok, afkortes SU-perioden, og du bliver dermed presset på pengepungen. Ifølge ungdomsforsker fra Center for
Ungdomsforskning på DPU, Noemi Katznelson,
betyder det, at unge hele tiden skal have fokus på,
hvordan de kan optimere sig selv. Hun siger:
”Du skal hele tiden være i gang som ungt
menneske. Jo mere du kan formulere, hvad du er

Ungdomskultur ifølge
noemi katznelson

◆◆ Store krav fra samfundet.
◆◆ Unge skal vide, hvad de vil – hurtigt!
◆◆ Du skal optimere dig selv som person
hele tiden.
◆◆ Frirum og sabbatår gøres illegitime.
◆◆ Større ulighed blandt unge mennesker.
◆◆ Større gruppe tabes i uddannelsessystemet og havner i socialforsorgen,
hos politi og retshjælp.

Noemi Katznelsons råd

◆◆ Sku op for dit sociale liv. Vær sammen
med andre og del erfaringer med andre, så I får fælles holdninger til, hvor
problemerne opstår.
◆◆ Del erfaringer med hinanden.
Noemi Katznelson er ungdomsforsker og
lektor på DPU ved Aarhus Universitet. Hun
er forfatter til en række bøger og rapporter
om unge og deres forhold til uddannelser og
job samt om unges trivsel og mistrivsel.

i gang med, jo bedre er det. Frirum fordømmes.
Trænger du til at slappe af imellem to uddannelser, eller til at kvalificere dig til en uddannelse
via et job, bliver det gjort til en illegitim aktivitet, som mødes med sanktioner. Der er klapjagt
på de unge i dag, og ikke alle kan håndtere det.
Derfor ser vi stadig flere unge, som får psykiske
problemer, og som melder sig helt ud af uddannelsessystemet.”
Tydeligere krav
En udfordring er, at der ikke er noget godt alternativ til de almindelige ungdomsuddannelser.
Hvis ikke du kan tage en boglig ungdomsuddannelse, så risikerer du at havne i det sociale system
i stedet for i uddannelsessystemet.
”Vi ser konsekvenserne af de stadigt tydeligere krav. En større del af de unge slynges af vognen, de opgives eller bliver ikke taget hånd om i
uddannelsessystemet, hvor det så bliver socialvæsen, politi og i sidste ende retssystemet, som
tager sig af dem. Vi oplever, at der bliver større
ulighed mellem danske unge – imellem de, der
kan klare presset, og de der ikke kan. En ulighed, der generelt er stigende i Danmark,” forklarer Noemi Katznelson.
Ungdomsforskeren ser, at især de unge piger
indpasser sig samfundets forventninger, hvis altså
ikke de går ned med stress eller får spiseforstyrrelser. Nogle af de unge mænd melder i højere grad
fra overfor de mange ydre forventninger til dem.
Lykken er at lykkes
Og forventningerne er
store. Der er et enormt
fokus på at lykkes og
være en succes blandt
unge. Både uddannelse, familie, karriere og

»

venskaber har i dag succes som kodeord. Noemi
Katznelson siger:
”De unge ved, at det er dem selv, der har ansvaret. Er du for doven eller tyk eller fattig, er det
jo op til dig selv at ændre det. Unge i dag har ikke
noget at gøre oprør mod, som tidligere tiders generationer havde i 60’erne eller 70’erne. Eller som
de spanske unge, der demonstrerer på grund af
stor ungdomsarbejdsløshed og svær tilgang til
arbejdsmarkedet i dag. Spanierne er vrede over
det politiske styre. De danske unge har ikke et
fællesskab omkring det, for hvem skal de gøre
oprør imod? Man kan jo ikke gøre oprør mod, at
et krav i tiden er, at man skal se pæn ud og tage
sig mere sammen!”

Sku op for det sociale liv
En del unge føler, at de står alene med at have
problemer og tænker: Det er bare mig, som har
problemer. I virkeligheden har mange andre præcis de samme udfordringer. Eller tænker præcis
det samme som dig. Måske din skolekammerat
har lige så svært ved at overskue det hele? Har du
spurgt ham eller hende? Ellers er det med at komme i gang og at sørge for at få et rigt socialt liv med
andre – det er ungdomsforskerens bedste råd:
”Skru op for hele det sociale felt. Lav noget sammen med andre, hvor det ikke kun handler om
at vise sig og konkurrere omkring præstationer,
tøj og andet. Når man er sammen og deler oplevelser og erfaringer, finder man ud af, at andre er
i samme båd. Desuden er det vigtigt at finde fælles holdninger til, hvorfor problemerne opstår. De
spanske unge har noget at
samles om. Her i landet
Der er klapjagt på de unge
er det i stedet den enkelte,
i dag, og ikke alle kan
som føler sig presset. Vær
håndtere det. Derfor ser vi
sammen med andre og få
sat ord på.”
stadig flere unge, som får

psykiske problemer

ungekompasset
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Ung i en s
Unge bliver målt og vejet. I skolernes
tests, på antallet af venner på Facebook, på deres evner til at være PÅ
og performe. Det er et stort pres, og
mange går ned med flaget, når de
ikke lever op til egne og andres
forventninger. Der er dog også små
oprør at spore.
Tekst // Eva Munch. Illustration // André Leit

H

rmkultur

Sværmkultur omkring unge
En væsentlig udfordring for unge af i
dag er endvidere fællesskaberne. Unges fællesskab er ofte karakteriseret
ved, at man ikke nødvendigvis er sammen.
“I dag er mange unge mennesker en del af en sværmkultur. Altså kommunikerer de via facebook eller mobil til hinanden om at være sammen, når de ikke er sammen. Men
det er uhyre vigtigt at være en del af det fællesskab, af sværmen. Er man ikke det, kan det betyde, at man er udenfor, får
det skidt og oplever at være alene,” forklarer Søren Langager
og fortæller om et socialpsykiatrisk projekt for psykisk sårbare unge piger. Den største del af den tid, hvor pigerne var
til stede, sad de med mobiltelefonerne fremme, men personalet opdagede, at der ikke altid var nogle at sms’e med eller
til – pigerne lod blot som om.
“Vores nye fællesskaber og måder at kommunikere på
kan være med til at styrke følelsen af ensomhed, hvis det
bliver en del af en normal adfærd, at man sender sms´er,
selv om man ikke har nogen at sende dem til. Det kræver
anderledes store kompetencer som individ at håndtere moderne fællesskaber og kommunikationsformer. Derfor er
det vigtigt, at unge mennesker præsenteres for anden lærdom end den rent faglige, som hele tiden skal måles,” understreger Søren Langager.
Hans generelle opfattelse er, at unge mennesker håndterer de nye kommunikationsformer- og muligheder godt,
men at den nye konstante “PÅ-kultur” også betyder farer for
unge mennesker.
“I en kultur, hvor du som ungt menneske skal være “på”
hele tiden, hvor du måles på dine præstationer i et samfund,
som har en perfektioneringskultur, er der stor mulighed for
at falde igennem. Vi skal være perfekte og kunne noget hele
tiden, en tendens som medierne understøtter med stor fokus på talentprogrammer som X-factor og andet.”

vert år omkring eksamen og studiestart er der tryk
på hos mange uddannelsessteders studierådgivning
af unge, som har det svært, og i medierne nævnes
unge og stress ofte i sammenhæng, som om de er to sider af
samme sag. Ifølge lektor ved DPU, Søren Langager, er der
ikke noget at sige til det.
“De unge mødes med et voldsomt præstationspres. De,
der ikke kan håndtere dette, går ned med flaget. Vi ser det
over hele linjen, at skoleelever måles og prøves i forhold til
præstationer, og overliggeren hæves hele tiden. I forskolen
skal du kunne regne, i 8. klasse skal du lære ting svarende
til 9. klasses niveau, ja helt ned i børnehaver ser vi, at der
stilles krav til større faglig kunnen. Det er store krav at blive
mødt med som ungt menneske på et tidspunkt i livet, hvor
der også er udfordringer i forhold til at få venner, finde sig
selv, kærester og andet,” forklarer Søren Langager.
I de seneste år er antallet af unge menneske med psykiske
problemer steget med 50%, specielt blandt de 16-19-årige
piger. Ifølge Søren Langager er det et udtryk for, at ikke alt
væsentligt kan måles.
“Det er paradoksalt, at især de piger som i forhold til Skynd dig langsomt
diverse ydre faglige præstationsmålinger på deres uddan- Nye undersøgelser viser, at danske unge ofte tager et sabnelsesvej klarer sig helt i top, ikke sjældent har store ha´- batår eller to, inden de går i gang med en videregående uddet-dårligt-heder på sjælens inderside. Hvis vi skal have bæ- dannelse, og det er et sundhedstegn, hvis man spørger Søredygtige unge individer, som det så moderne hedder, skal ren Langager:
vi også have fokus på de mere bløde
“Det er godt, for det giver noget
værdier, de klassiske gamle dannelballast på andre områder. De unge får
Det kræver anderledes
sesting, eksempelvis musiske og kreatihele tiden at vide, at de skal skynde sig
store kompetencer som
ve fag, hvor den enkelte kan få følelsen
i gang med en uddannelse. Skynd jer!
af at lykkes. Det giver en selvsikkerhed,
Jeg har været med til projekter, hvor
individ at håndtere
som ikke er mindre vigtig i en tid og et
moderne fællesskaber og unge med vanskeligheder havde lang
samfund, hvor alt i stort omfang er op
tid til en enkelt ting. De sagde bagefkommunikationsformer
til den enkelte.”
ter, at det var rart at have tid til tingene.

»

Det kan, firkantet sagt, være godt at bruge en hel dag på at
lære at folde en serviet! I samme projekt sagde de unge, at
det var rart, at der havde været plads til at fejle!”
Søren Langagers råd til unge lyder derfor: ”Giv jer lov til
at fejle! Det vil danne modvægt til vores præstationskultur,
hvor især det perfekte hyldes. Lær at performe, for det er
vigtigt at gøre opmærksom på sig selv. Gør du det ikke, ser
andre dig heller ikke. Få en uddannelse – men ikke nødvendigvis lige nu. Det er godt, at der er tid til tingene,” siger Søren Langager.

Ungdomskultur ifølge
søren langager

◆◆ Præstationsforventninger fra samfundet.
◆◆ Stigning af unge med psykiske problemer, bl.a.
grundet store forventninger til de unge.
◆◆ Individualiseringens tidsalder.
◆◆ Sværmkultur – man er hele tiden en del af et
fællesskab i æteren frem for i virkeligheden.
◆◆ Kompleks hverdag og verden med mange
muligheder.
◆◆ Danske unge er generelt hjælpsomme, demokratiske og har ganske gode måder at være
sammen på.
◆◆ Digital dagligdag.

Søren Langagers råd

◆◆ Giv dig selv plads til at fejle! Ikke alt skal være
perfekt.
◆◆ Vær performativ: Gør du ikke opmærksom
på dig selv, bliver andre heller ikke opmærksomme på dig.
◆◆ Det er vigtigt med uddannelse, men ikke nødvendigvis lige nu! Giv dig selv tid.
Søren Langager er lektor ved Institut for Uddannelse
og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet. Han har
forsket og deltaget i flere undersøgelser omkring bl.a.
unge og indlæring i det danske skolesystem.
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Åbenhed
er vejen
til hjælp
En kontaktperson, en mentor og ikke mindst
åbenhed om det at være psykisk sårbar har været
Torben Hansens vej tilbage til skolebænken
– og livet.
Tekst // Lena Møller. Fotograf // Thomas Hommelgaard

F

remtiden tegner godt for Torben Hansen. Han læser på
Handelsskolen i Roskilde og
bor sammen med sin kæreste Irene
og katten Fnugge i en hyggelig lejlighed i Søborg. Hvis alt går efter
planen, kan han kalde sig datamatiker om et år. Sådan har det ikke altid
været. For syv år siden fik Torben
stillet diagnosen skizofren.
”Det gik for alvor galt lige efter studentereksamen, hvor jeg fik
det rigtig dårligt. Jeg havde haft det
dårligt gennem hele gymnasiet. Jeg
havde svært ved at møde op, aflevere
opgaver og havde en høj fraværsprocent. Det var ikke fordi, skolen ikke
var opmærksom på, at jeg havde problemer. Men de vidste jo ikke, hvad
der var galt med mig, og derfor heller
ikke hvordan de skulle hjælpe mig,”
fortæller Torben.
På grund af sin høje fraværsprocent måtte han gå til eksamen på
særlige vilkår, dvs. næsten fuldt
pensum. Han fik dog sin studentereksamen, men bagefter begyndte
det at smuldre for ham.
”Jeg kunne ikke længere skjule
det for mine forældre og fik det dårligere og dårligere. Til sidst blev jeg
indlagt. På det tidspunkt opfattede

jeg det næsten som en lettelse – en
pause fra livet.”

samme hjælp, hvis jeg ikke havde
fortalt om mine psykiske problemer. Allerede på det første infomøde fortalte jeg studievejlederen, at
jeg var psykisk sårbar og lidt usikker på det hele. Det var svært at få
sagt, og jeg skulle lige tage mod til
mig. Men hun var jo super støttende omkring det. Det er ikke fordi,
jeg fortæller det til alle. Jeg siger det
til dem, der har behov for at vide
det. F.eks. har jeg fortalt min studiegruppe det og mine lærere, men
ikke hele mit hold. Men det er altid
blevet godt modtaget.”

Træning i livet
Efter indlæggelsen flyttede Torben
ind på et botilbud for unge, og her
fik han hjælp til at få det bedre.
”Det var godt for mig. Jeg fik
træning i at klare mig selv – en
slags træning i livet, kan man vel
godt kalde det. Og jeg fik lov til at
prøve forskellige ting og finde retning i livet.”
Det var Torbens kontaktperson
på botilbuddet, der fik ham i gang
med en uddannelse som elektriker.
Det måtte han droppe, da han ikke Støtte til uddannelse
kunne finde en praktikplads. I ste- Allerede på første semester af studet valget han at studere Computer diet valgte Torben at gå til studievejScience på Roskilde Handelsskole.
lederen for at få hjælp.
”Jeg tænkte, at jeg ligeså godt
”Jeg havde svært ved at komme op
kunne gøre min hobby, som er com- og af sted, at overskue det hele. Jeg
putere, til mit erhverv.”
syntes heller ikke, jeg var på det fagAllerede fra starten valgte Torben lige niveau, jeg skulle være. Studieat være åben om,
vejlederen foreat han havde psyslog, at jeg fik en
Jeg tror ikke, jeg havde mentor, og hun
kiske problemer,
fået samme hjælp,
og det har han
hjalp mig med
ikke fortrudt –
at søge SPS (sohvis jeg ikke havde
tværtimod.
cialpædagogisk
fortalt om mine
”Jeg tror ikke,
støtte, red.).”
psykiske problemer
jeg havde fået

»

Torben har selv valgt at få en lærer som mentor, men det kunne lige
så godt være en ældre studerende.
”Jeg bruger mange flere ressourcer end andre på alt det rundt om
studiet for at have styr på mit liv.
Så for mig var det vigtigt, at det var
en, der vidste noget om uddannelsen og de faglige krav. Jeg har fået
en rigtig god støtte i min mentor
Anders. Han hjælper mig med at
planlægge og koordinere studiet
og at prioritere opgaver. Han giver
mig faglig sparring, eller vi tager
en snak, hvis jeg har brug for det.
Det er mig, der siger til Anders,
at jeg synes, vi skal mødes, eller
at jeg har brug for hjælp. Det er
den måde, vi har valgt at gøre det
på. Og det fungerer rigtig godt for
mig,” siger Torben, som ser lyst på
fremtiden. Han er forlovet med sin
kæreste og ser frem til 12 ugers
praktik i Værdipapircentralen.
”Min historie bekræfter jo, at
man skal være åben og sige noget
højt, så man kan få hjælp og støtte
til uddannelse. For der er hjælp at
få. Men du er nødt til selv at være
åben om dine problemer og behov.”

ungekompasset
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Tag fat i dem
med problemer
Stofmisbrug, ordblindhed og psykiske problemer var en barsk cocktail for Christina, der var
nede at kysse bunden. Nu er hun ude på den
anden side med kæreste, baby og læreplads.
Tekst // Brian Ravn Galsgaard. Fotograf // Thomas Hommelgaard

H

istorien om Christina er på
alle måder den moderne
fortolkning af H. C. Andersen-klassikeren ”Den grimme
ælling”. Som ganske lille blev hun
tvangsfjernet fra sin mor, der ikke
kunne overskue at passe sit lille
barn. Hun kom i familiepleje – og
efterhånden som frustrationerne
løb over og konsekvenserne af morens svigt tog til, flygtede hun fra
virkeligheden ved at tage stoffer.
Hun blev smidt ud af handelsskolen
og blev en del af misbrugsmiljøet
sammen med en voldelig kæreste.
For mange unge slutter historien
– desværre – her. Men Christina
ville ikke give op og synke til bunds.
”Jeg havde en rigtig god veninde,
som hev fat i mig. Og jeg kunne jo
også se, at de piger, der gik på gaden
på Vesterbro, ikke ligefrem levede
det liv, jeg drømte om.”

For Christina blev redningen en
plads på Bostedet Stranden på Amager. Her fik hun hjælp til at kvitte
stofferne og gik igen i gang med en
uddannelse på handelsskolen. Og
hun fik en ny og sød kæreste.

vildt godt. Det var fantastisk,” udbryder Christina, der med egne ord
udviklede sig til lidt af en stræber.
”Altså, når man aldrig har været
god til noget før og pludselig begynder at få succes, så er det jo noget,
man godt vil ha’ mere af. Min kontaktperson (medarbejder i socialpsykiatrien, red.) ude på Stranden
og min kæreste støttede mig begge
to meget, og jeg ville jo også gerne
vise dem, der troede på mig, hvad
jeg kunne. Jeg valgte at tage HG på
et år i stedet for to, så der var helt
vanvittigt mange lektier. Det hjalp
mig så også med at holde mig væk
fra byen og stofferne. For jeg havde
simpelthen ikke tid til at komme
derind, hvor jeg kunne falde i igen.
Selv om det da kriblede lidt i fingrene en gang i mellem”, fortæller
Christina, der pludselig kunne kalde
sig student.

Smagen af succes
”Lige inden jeg røg ud af handelsskolen første gang, havde jeg fundet
ud af, at jeg var ordblind. Så jeg søgte ind på handelsskolen i Ishøj, hvor
de er gode til at håndtere ordblindhed. Jeg fik en computer, der kunne
læse teksterne op for mig og fik
ekstra tid til ekAltså, når man aldrig
samen og nogle
andre forskellige
har været god til noget
tiltag. Det var
før og pludselig begynhelt vildt. Pludder at få succes, så er
selig kunne jeg
jo følge med og
det jo noget, man godt
klarede mig helt
vil ha’ mere af

»

Tilbage
til livet
” Havde m a n
spurgt mig et
par år før, om
det var muligt,
så ville jeg have
sagt, at de skulle

lade være med at tage pis på mig.
Og så stod jeg der og havde oven i
købet sluttet af med et ti-tal. Hvor
vildt er det lige?” spørger Christina,
der efterfølgende fik læreplads hos
JYSK og er godt i gang med en butiksuddannelse.
Christina kæmpede sig tilbage
til livet. Men hun kunne godt have
brugt en hjælpende hånd fra de
gamle klassekammerater undervejs.
”Da jeg gik på handelsskolen i
første omgang, var jeg jo nogen
gange påvirket, når jeg mødte op.
Det ville have været fedt, hvis nogle
af mine klassekammerater havde
hevet fat i mig dengang og fået mig
sat i gang med noget afvænning af
en eller anden art. Når man selv er
i lortet, så sanser man ikke at gøre
det selv. Man orker det ikke. Så mit
råd til andre unge må være, at de
skal passe på hinanden og hjælpe
hinanden. Hvis ikke de føler, at de
selv kan hive kammeraten med problemer op, så snak med nogle af lærerne og få dem til at tage affære.”

Få hele Christinas historie på

Ungekompasset.dk
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Ungekompasset
Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over
deres muligheder for at få hjælp. Det skal en ny hjemmeside - Ungekompasset.dk - nu råde bod på.

D

et kan være svært at overskue
verden, når problemerne vokser dig over hovedet. Og det
kan være vanskeligt at få fortalt om
dem og endnu sværere at overskue,
hvor og hvordan du kan få hjælp.
Selv om hver femte af os på et eller andet tidspunkt får en psykisk lidelse, så er det stadig ikke noget, vi
snakker højt om. Derfor er der også
alt for mange unge, der går rundt med
problemer alene og uden at tale med
nogen om det, og som derfor ikke får
den hjælp, der gør, at de får det bedre
og kommer videre med deres liv.
For langt de fleste unge, der oplever
psykisk sårbarhed, er der tale om en
kortere periode i livet. Men får du ikke
hjælp, kan det udvikle sig til en alvorlig
psykisk lidelse.
Og der er faktisk hjælp at hente,
steder at gå hen eller kontakte på nettet eller på telefon, hvis du har brug
for hjælp eller for at snakke. Men de
kan være svære at finde. Der mangler ganske enkelt overblik over, hvad
der findes af muligheder og tilbud til
unge med psykiske problemer i de
enkelte kommuner. Så hvordan finder du dem, og hvor starter du, når
du står midt i det og ikke har særlig
meget overskud?
Ungekompasset.dk er et godt bud
på et sted at starte. Med Ungekompasset bliver det lettere for unge selv

at finde oplysninger om hjælp, støtte
og muligheder.
Hvad er Ungekompasset.dk?
På Ungekompasset.dk finder du bl.a.
en søgedatabase, hvor du nemt og
enkelt kan søge efter, hvad der findes af muligheder for hjælp og støtte
der, hvor du bor. Du kan søge på alt
lige fra nærmeste psykiatriske skadestue over støttegrupper, caféer, fritidsklubber, behandlingstilbud og til
rådgivning og telefonlinjer.
På Ungekompasset.dk kan du også
høre unge fortælle om, hvordan det er
at leve med psykiske problemer og at
få hjælp til at komme videre. Læs deres
historier og bidrag evt. med din egen
og find fakta om psykiske lidelser.
Du kan også blive klogere på muligheder for støtte, hvis du er under uddannelse eller tænker på at gå i gang
med en uddannelse. Ungekompasset
har lavet en Uddannelsesguide med
oplysninger om de forskellige muligheder, der er for hjælp og støtte, og
hvem man skal kontakte for at komme
i gang. Endelig finder du også gode råd
til at komme godt gennem studiet.
Hvorfor Ungekompasset.dk?
Formand for Det Sociale Netværk,
Poul Nyrup Rasmussen, fortæller om
baggrunden for hjemmesiden: ”Vores
håb er, at Ungekompasset.dk vil gøre
det nemmere at være ung i Danmark.

Dels ved at være et godt redskab til at
søge om hjælp. Og dels ved at sætte fokus på det naturlige i at være psykisk
sårbar og gøre det til noget, vi kan tale
med hinanden om. Vi er alle sårbare i
perioder – i større eller mindre grad.
Og hvis vi står sammen og deler sårbarheden med hinanden, så bliver den
meget nemmere at tackle.”

Ungekompasset er et samarbejde mellem det tidligere
Videnscenter for Socialpsykiatri
(nu Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri) og Det
Sociale Netværk og er udviklet
for og med unge. På Ungekompasset.dk finder du mere end
2000 aktiviteter og tilbud over
hele Danmark.
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Ved du, at 20%
af hver ungdomsårgang
ikke fuldfører en ungdomsuddannelse, og i cirka 90%
af tilfældene skyldes frafaldet
psykisk sårbarhed?
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Ved du, at 22% overvejer
at stoppe på deres uddannelse, fordi de socialt ikke føler
sig tilpas? Derfor er der
behov for mere åbenhed,
viden og hjælp.

Læs mere om, hvor du kan
få støtte og hjælp på:
Ungekompasset.dk

Læs mere og find hjælp
i uddannelsesguiden på:
Ungekompasset.dk

Ved du, at halvdelen af
alle psykiske lidelser opstår
omkring 14-års alderen, mens
tre ud af fire, der udvikler en
psykisk sygdom, er syge ved
24-års alderen?

Ved du, at en ud af fem
skoleelever har en dagligdag
præget af nervøsitet,
søvnproblemer og en følelse af
at være udenfor?
Se videoklip og læs andres historier
om et liv med psykisk sårbarhed på:
Ungekompasset.dk

Ved du, at fire til fem elever
i hver klasse ind imellem
føler sig ensomme?

Bliv klogere på psykisk
sårbarhed på:
Ungekompasset.dk

Find vejen ud af ensomheden på:
Ungekompasset.dk

Ved du, at 25% af de
unge ikke deltager i fritidsaktiviteter, fordi de socialt
føler sig ensomme?
Læs mere om, hvor du kan
få støtte og hjælp på:
Ungekompasset.dk

Ungekompasset.dk var ikke blevet til uden økonomisk
støtte fra: Knud Højgaards Fond, Jascha Fonden,
Fonden af 17.12.1091 samt Socialministeriets M15-puljer.
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Studerende
skal selv op
ekstra hånds
Der er stor forskel på, hvor meget landets
videregående uddannelser skilter med muligheden for at få specialpædagogisk støtte til at klare sig
igennem studierne. Loven har ellers givet mulighed for
en ekstra håndsrækning til psykisk sårbare unge med
en diagnose siden 2002.
Tekst // Anne Axholm. Illustration // André Leit

A

lt efter hvor du studerer henne i landet, så er der stor forskel på, hvilken
støtte og vejledning du får i hverdagen på studiet.
“Studerende, der er psykisk sårbare, har
et retskrav på at få støtte under studierne,
hvis de har en diagnose. Vi skaber så rammerne for, at de får en hjælp, som de kan
bruge til noget. Men i modsætning til ordblinde og folk med et fysisk handicap, så er
alt for mange psykisk sårbare slet ikke klar
over, at de har denne rettighed,” fortæller
Flemming Berg, leder af Aarhus Universitets studiestøttende enhed.
Siden 2002 har det været muligt at søge
Uddannelsesstyrelsen (tidligere SU-styrelsen, red.) om midler til tiltag, som kompenserer for en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

“Den store udfordring i de kommende år
for videregående uddannelser bliver at forstå, hvordan man hjælper studerende med
kognitive vanskeligheder, fordi der som andre steder i samfundet er en voldsom vækst
i antallet af personer med psykiske lidelser,”
siger Flemming Berg.
Aarhus Universitet sætter plakater op og
reklamerer på hjemmesider, men det er studielederne og de faglige sekretærer, som gør
den største forskel.
“De ved, at vi findes og er opmærksomme på at henvise studerende til os. Samtidig er vi kendt i det lokalpsykiatriske miljø,
som et ekstra tilbud,” siger Flemming Berg,
leder af den studiestøttende enhed på Aarhus Universitet.

Stor succes med studiestøtte på SDU
Syddansk Universitet har været i gang med
Århus er Europas bedste
ordningen siden 2004, og fire år senere blev
På Aarhus Universitet arbejder der, hvad
der iværksat en brugerundersøgelse, som
der svarer til seks medarbejdere, på at søge
viste, at brugerne var glade for den særlige
midler og fastlægge forløb for studerende
pædagogiske indsats. Tilbage i 2008 skete
med særlige udfordringer. Derudover er der der en eksplosiv stigning i antallet af SPSotte fagledere, der har den primære kontakt
modtagere. Men tilbuddet var slet ikke synmed psykisk sårbare studerende, der kan
ligt nok, lød konklusionen.
lide af en depression, ADHD eller andre
Det blev en øjenåbner i forhold til at gøre
diagnosticerede psykiske lidelser.
en ekstra indsats for at gøre mere opmærkDertil kommer mere end 140 personer, som på ordningens muligheder, fortæller
der er ansat som studiestøttelærere, der bl.a. chefkonsulent Karoline Pinholt fra Studiehjælper med at strukturere hverdagen eller kontoret i dag.
minde om, at “det er nu, man skal melde sig
“Allerede i det brev, som sendes ud med
til eksamenen”, forklarer Flemming Berg.
optagelsen, fremgår kontaktoplysningerne
Han er ikke bange for at indrømme, at på SPS-koordinatoren. Vi er synlige på
Aarhus Universitet er berømt i hele Europa hjemmesiden, og hvis personen selv kenfor sin måde at varetage
der sine rettigheder, så
psykisk sårbare studekan man allerede på anStuderende, der er
rende på, og blandt ansøgningsskemaet skrive,
psykisk sårbare, har et
det Syddansk Universiat man har brug for spetet på Fyn lærer også af
retskrav på at få støtte cialpædagogisk støtte,
Aarhus Universitet. Der
så kontakter vi selv den
under studierne, hvis
går omkring 30.000 stustuderende og aftaler
de har en diagnose
derende i Århus.
nærmere,” siger hun.

»

Efter sommerferien vil der også blive afsat en bachelor,” siger chefkonsulent Karoline
yderligere ressourcer til at få forbedret vej- Pinholt og fortsætter.
ledningerne og information om den special“Vi har hidtil kun haft en formodning
pædagogiske støtteindsats på hjemmesiden.
om, at vejledningen og støtten betød noget
“Og vi omorganiserer og opnormerer be- for de studerendes muligheder for at genmandingen med henblik på at give de stu- nemføre uddannelsen. Det er med al tydederende bedre service og en mere effektiv lighed nu dokumenteret i undersøgelsen, at
sagsbehandling. Det skulle man allerede det gør den. De fastholdes på uddannelsen
gerne mærke her i efteråret,” siger chefkon- og gør den færdig – om end med en lidt
sulent Karoline Pinholt.
større forsinkelse end den almindelige stuTre medarbejdere arbejder med sagsbe- derende population.”
handling og administration af ordningen,
og derudover er der ansat en SPS-koordi- Ældre studerende hjælper
nator. Fra 1. august vil alle disse funktioner På Københavns Universitet er det en eksblive samlet i en fælles enhed sammen med tern leverandør, der ansætter støttepersoner
Elitevejledning og SU, så i alt seks medar- til de studerende. Universitetet kan ikke
bejdere og et antal studentermedhjælpere vil oplyse, hvor mange støttepersoner der er
være på sagen.
til rådighed for psykisk sårbare studerende
“Indsatsen består af vejledning, rådgiv- – det er svært at danne sig et overblik over,
ning og organisering af praktisk hjælp. Kon- fordi der ude på de enkelte fakulteter også
toret er også bindeled til andre administrati- bliver tilknyttet fagstøttelærere.
ve enheder på universitet, så den studerende
Men på selve universitetets SU-kontor,
kun skal henvende sig et sted for at få hjælp som administrerer ordningen, er regnestyk– og dermed ikke er afhængig af at kende til ket hurtigt gjort op: Der sidder to personer
universitetets interne arbejdsgange,” siger og håndterer det rent administrative med at
Karoline Pinholt.
søge midler til specialpædagogisk støtte og
Syddansk Universitet har netop undersøgt, fastlægge forløb – ved siden af deres arbejde
hvorvidt den specialpædagogiske vejledning som rådgiver i SU-spørgsmål generelt.
gør en forskel i forhold til, om de studerende
Københavns Universitet har skønsmæsgennemfører deres studier: Antallet af af- sigt 650 studerende, der har Asperger
brudte uddannelser på første år ligger på 10% Syndrom eller ADHD. Diagnoser må ikke
blandt studerende, der modtager specialpæ- registreres i henhold til Dataloven, men
dagogisk vejledning. Mens for de studerende en del studerende er ret åbne omkring desom helhed ligger tallet på 18%. I alt modta- res diagnoser, fortæller kontorfuldmægtig
ger omkring 200 studeTanja Lillelund.
Den store udfordring
rende støtte.
“75% af ressourcerne
“ Indt i l nu har 67
går til ordblinde, mens
i de kommende år for
SPS-studerende, som vi
vi ellers bruger ældre
videregående uddankalder dem, færdiggjort
medstuderende til at
nelser bliver at forstå,
deres bacheloruddanhjælpe de psykisk sårnelse på 3,9 år. For pobare med at strukturere
hvordan man hjælper
pulationen som helhed
studerende med kogni- studietiden, fordi de blitog det i perioden 2008ver meget hurtigt strestive vanskeligheder
10 3,3 år at gennemføre
sede og mister overblik-

»
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ket,” fortæller Tanja
Lillelund.
I alt går der mere end
36.000 studerende på Københavns
Universitet. Og studerende med ADHD eller Aspergers er især glade for matematik, de
naturvidenskabelige fag og knapt så meget
“røre-føle”-fagene, som kontorfuldmægtig
Tanja Lillelund forklarer det.

Men der arbejdes også på at
udvikle nye støttetiltag, hvor studiestøtten kan foregå i krydsfeltet
mellem det sociale og det studie-strukturende.
“Hvis man trives dårligt socialt, så smitter
det også af på ens faglige indsats. Det er vigtigt at lave noget specifikt for de studerende
med Aspergers Syndrom, fordi deres behov
for støtte til at agere i gruppearbejde eller til
at finde sammen med medstuderende ofte
er anderledes end vores øvrige studerendes
behov,” siger Karin Greve Klemensen.
Derfor er DTU i gang med at søge Uddannelsesstyrelsen om midler til, at de unge
med særlige udfordringer kan mødes i en
gruppe, hvor en fast ankerperson yder generel studiestrukturel støtte og samtidig er
med til at facilitere en anden måde at mødes
på socialt.
I den forbindelse kigger DTU med interesse på, hvad den private organisation
Fountain House gør for studerende i København.
“Fountain House᾿s Bogstøtten gør et kanon godt stykke arbejde. Og DTU er meget
interesseret i et samarbejde. Udfordringen
er dog, at Bogstøtten ligger i København og
DTU i Lyngby,” siger Karin Greve Klemensen.

DTU-lærere hjælper de unge
På Danmarks Tekniske Universitet fokuserer Afdelingen for Uddannelse og Studerende lige nu mest på unge med Aspergers
Syndrom. DTU har omkring 6.500 studerende på bachelor- og kandidatniveau.
“Nogle har læst her i et stykke tid og
henvender sig pludselig. Andre melder sig
på banen med det samme og er fra starten
klar over deres behov og ønsker,” fortæller fuldmægtig Karin Greve Klemensen og
fortsætter.
“Jeg har rigtig gode erfaringer med at finde faglige vejledere blandt de fastansatte på
DTU. De har et godt overblik og en erfaring
samt stabilitet, som man ikke kan forvente
af en medstuderende.”
Den støtteform, som fungerer bedst på
DTU, går ud på at bruge den samme vejleder til at følge den psykisk sårbare studerende gennem flere semestre eller lige frem år.
“Det giver ro og er samtidig et spændende Få gode råd og hjælp
arbejde for vejlederen, der kan modtage su- til studierne i Uddannelsesguiden på
pervision i sit arbejde,” fortæller fuldmægtig
Ungekompasset.dk
Karin Greve Klemensen.
I dag laver DTU individuelle støtteforløb
primært i det faglige felt.
Karin Greve Klemensen vil dog ikke ud
med hvor mange mentorer, DTU benytter
sig af, fordi “behovet
er større end dem, der
Hvis man trives dårligt
er til rådighed,” som
socialt, så smitter det
hun siger.

»

også af på ens faglighed
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Psykiske problemer
forstyrrer studierne
Fountain House er et privat initiativ, som ligger på
Østerbro i København. Her kan studerende komme og læse lektier mellem forelæsningerne, så de
kan holde fri om eftermiddagen.
Mange unge med særlige udfordringer har
nemlig svært ved at strukturere studielivet, fortæller medarbejder på Bogstøtten, Martin H. Strøm.
“Bogstøtten er både for aktive studerende og
for studerende, der holder en pause fra studiet,
og de hjælper til med at drive stedet. Organiserer
arbejdet og lader op, imens de bliver studieparate
igen,” siger Martin H. Strøm.
Bogstøtten går ikke op i diagnoser, så der er
ingen officiel fortegnelse over de unge, der kommer der.
“Det handler om at understøtte gode studievaner, så de unge har lov til at holde fri derhjemme
og lade op. Og for at det for alvor virker, så gælder det om at støtte hinanden. Det gør man bedst,
hvis man ved, hvad det vil sige at have en dårlig
dag og føle sig uden for,” siger Martin H. Strøm.
Hvis du vil vide mere:
www.spsu.dk
www.fountain-house.dk
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Frustrationerne
kommer – og så går
deT

k
o
am

Selv for en funklende talentfuld X-factor-stjerne kan tilværelsen
blive for stor en mundfuld. I dette åbenhjertige interview fortæller sangerinden Sarah om at være tæt på at gå ned med stress –
og om at turde være sårbar over for vennerne.
Tekst // Anne Axholm
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-årige Sarah er netop nu i plads i hendes liv, men det skal være
gang med et nyt friskt kapi- i hendes eget tempo – og på egne betel af sit livs scrapbog – som tingelser. Derfor er der indimellem
en blandt mange nye elever på en ef- brug for at lægge arm mod musikterskole. En skarp kontrast til hendes branchen.
liv for et halvt år siden. Dengang stod
“Jeg vil rigtig gerne musikken, men
Sarah som vinder af X-factor-finalen ikke så meget som pladeselskabet vil.
foran 2,4 millioner tv-seere, og hen- Jeg ønsker at leve af musikken, men
des performance gav genlyd helt over ikke på så højt et plan. For der skal
Atlanten til USA, hvor nogle af de også være tid til andre ting.”
mest toneangivende musik-bloggere
roste hendes originale stemme.
Tæt på at gå ned med stress
“Ude fra set kan jeg godt forstå, at Det har Sarah lært på den hårde
andre unge har lyst til at være i mine måde. Faktisk var Sarah tæt på at gå
sko, men jeg forstår det ikke indefra, ned med stress.
når jeg selv har skoene på,” fortæller
“Jeg fik smerter i brystet og kunne
Sarah med et smil på læben.
ikke få vejret. Jeg fik et anfald, hvor
Hun lægger ikke skjul på, at det jeg hyperventilerede. Vi kørte på hokræver en helt særlig robusthed at spitalet, og så fik jeg at vide, at jeg
vinde en af de mest eftertragtede tro- skulle holde mig i ro og fik noget
fæer på den danske musikscene – og smertestillende medicin, og så kunne
den har hun ikke altid.
jeg endelig slappe af. Når frustratio“Man finder først ud af, hvor hårdt nerne kommer op i mig, så knækker
det er, når man står i situationen. Det linen bare.”
kan ødelægge ens liv. Alt drejer sig
Sarah indrømmer, at hun slet ikke
om musikken. Jeg har et fuldtidsjob, har lært at lytte til, hvornår der er et
hvor der kun er voksne. Indimellem indre overtræk under opsejling. Det
arbejder jeg mere end min mor og hænger sammen med den person,
far gør. Så jeg har ikke ret meget tid hun er.
til mine venner, familien eller min
“Jeg har ikke lært af det. Jeg kan
kæreste Frederikke,” fortæller Sarah ikke vide, hvornår det kommer. Jeg
helt åbenhjertigt.
har altid været en
Den eneste måde at person, der tager
X-factor-vinderen er dog ikke i
få løst tingene på er 10.000 ting ind,
tvivl om, at musikdet er noget,
at tage problemerne fordi
ken også fremover
som jeg ved, at jeg
op og tale om dem
skal have en stor
kan lide at lave. Jeg

»

kan godt lide at have mange projekter i luften, men jeg laver kun én ting
ad gangen, så jeg kan ikke mærke
på mig selv, når det bliver for meget
– før end jeg får tænkt over tingene.
Så kommer frustrationerne, og så går
det helt amok.”
Sarahs kæreste Frederikke gennem
mere end fem måneder passer på Xfactor-stjernen.
“Frederikke ved godt, hvilke ting
som foregår. Hun passer på mig og
får mig til at læsse tingene af. Det er
dejligt, fordi tingene kommer ind et
trygt sted.”
Når Sarah indimellem skal trække
sig selv op med hårrødderne for at
komme ud ad døren, så er det hendes
fans, der giver hende styrken.
“Studiet er røvkedeligt – at stå i
flere timer for at indspille en enkelt
sang. Så det er mine fans, som gør,
at jeg har det sjovt i denne branche
– de løfter alle tingene og gør det
hele værd.”
Vigtigt at være åben
Men Sarah er også selv opmærksom
på sine venner, når de møder modvind. Og hun går selv stærkt ind for
åbenhed – også selv om tingene kan
være svære at tale om, fordi omgivelserne ikke altid forstår én:
“Den eneste måde at få løst tingene på er at tage problemerne op
og tale om dem. Enkelte kan naturligvis løse problemerne selv, men

nogle gange føler man sig sårbar og
vil helst ikke tale om det. Sådan havde jeg det selv i starten, da jeg fandt
ud, at jeg var lesbisk. Det var et ømt
punkt, fordi jeg var inde i noget nyt
og kunne ikke helt finde ud af det. Så
jeg kan godt forstå, at mange ikke har
lyst til at tale om deres problemer.
Især hvis forældrene ikke har forståelse for ens situation. Så bliver det
meget kompliceret,” siger Sarah.
Nu har Sarah ikke selv prøvet det,
men hvis en af hendes gode venner
havde det rigtig skidt psykisk, så ville
Sarah prøve at kontakte dem – og
holde kontakten med dem.
“Jeg ville holde en tæt kontakt for
at se og mærke, om der kom en forbedring. Og så ville jeg tale med dem
som om, at der ikke var noget galt,
fordi hvis man taler som om, at personen ikke fatter noget som helst, så
påvirker det også personens sindstilstand. Men jeg ville stadigvæk være
vaks på dem.”
Sarah taler med sine venner om alt.
“Det er for fedt, fordi der er alt for
mange, der holder skallen lidt lukket, og så er det svært at komme til
at hjælpe. Hvis jeg gik ned psykisk
eller fik en alvorlig sygdom, så ville
de bakke mig op – og jeg ville selvfølgelig også gøre det for dem. Vennerne kan altid komme til mig, når
de har brug for mig – og de kommer
også, hvis jeg har brug for dem!”
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Ensom
– sammen med andre
Ensomhed er et stigende problem blandt unge, og 25% deltager
ikke i fritidsaktiviteter, fordi de føler sig ensomme. Tre eksperter i ensomhed giver deres bud på årsager og løsninger.
Tekst // Eva Munch og Karina Søby Madsen. Illustration // André Leit

F

øler du dig ofte alene? Ensom? At det Et råb om hjælp
er DIN skyld? Og synes du ikke, du Ungdomsensomhed kan have alvorlige konhar nogen at tale med? Så er du ikke sekvenser og føre til, at unge griber til handalene. Aldrig har der været så mange kom- linger som cutting, tanker om selvmord og
munikationsflader, og aldrig har der været selvmordsforsøg. Ifølge Mathias Lasgaard
så mange ensomme. Et skøn lyder, at en er der en øget tendens til, at de unge vender
halv million danskere er ensomme, og en tingene indad, mens der til gengæld er minundersøgelse blandt 1009 elever i gymna- dre ungdomskriminalitet.
sieskolerne viser, at op mod 8% af de unge
Undersøgelser viser da også, at 7% af de
ofte eller altid føler sig ensomme. Måske er unge har forsøgt at begå selvmord. Morten
det reelle tal endnu større, for ensomhed er Thomsen, formand og stifter af den anoikke noget, vi taler om.
nyme rådgivning Livslinien, kender til de
“Følelsen af ensomhed bliver endnu yderste konsekvenser af ensomhed og isostærkere for den enkelte, hvis ikke du har lation. Årligt modtager Livslinien 13.000
nogen at tale med, som kan komme med opkald, og en stor del kommer fra unge,
bud på løsninger. I virkeligheden kan det som har det svært med relationer, og hvor
jo være, at din sidemand har det på præ- ensomheden er så stor, at den nærmest blicis samme måde, hvis du spørger. Men ver kvælende.
formentlig spørger du ikke, for ensomhed
”De unge er utroligt kede af det. Ofte er
er forbundet med skam,” forklarer cand. de sikre på, at ingen vil savne dem, hvis de
psych. Mathias Lasgaard. Han er forsker ikke var her mere. De har overbevist sig selv
og står bag flere undersøgelser om unge og om, at livet ikke er værd at leve, og de har
ensomhed, bl.a. undersøgelsen “Ensomhed ingen at tale med det om. Det giver ro at tale
i gymnasieskolen” fra 2009.
med et andet menneske, også selv om vedIfølge Mathias Lasgaard går ensom- kommende er en helt fremmed. Når de høhed ofte hånd i hånd med lavt selvværd. rer, at de ikke er alene om at have problemer
”Trækker du dig først fra sociale sammen- og være ensomme, så slapper de af,” forklahænge som fester og aktiviteter med ven- rer Morten Thomsen.
nerne, bliver det endnu sværere at komme
Han startede Livslinien op i 1994 på friud af ensomhed. Isolation og depression villigt initiativ, da han selv havde forsøgt
kan være konsekvenser af ensomhed. Om- selvmord to år forinden. Dengang fandt han
vendt kan depression også føre til yderli- ud af, hvor vigtigt det er, at man kan tale
gere ensomhed,” siger enmed nogen, når man virsomhedsforskeren.
Tag chancen og prøv kelig har det svært. Hans
erfaring er, at selvmordsat tale med nogen.
forsøg oftest er et alvorligt

»

En du har tillid til

Ida Kochs råd

◆◆ Kig kritisk på dig selv og se på, hvad du
kan gøre anderledes, så andre opdager, at
du gerne vil i kontakt med dem.
◆◆ Du må gøre noget selv: Livet er fyldt af
skuffelser, det er en del af livet.
◆◆ Afvis ikke på forhånd noget, fordi du er
bange for nederlag: Tag imod hjælp og
opsøg hjælp, hvis du føler, at du har brug
for det.

Morten Thomsens råd

Til de unge:
◆◆ Indvi andre jævnaldrende i dit følelsesliv,
også den svære del. På den måde finder
du ud af, at andre har samme problemer.
Måske endda nogle som er værre end
dine egne.
Til forældre og unge:
◆◆ Tal sammen.
◆◆ Som forælder tror du måske, at den unge
selv kommer til dig, hvis han eller hun
har problemer. Og den unge tror måske,
at forældre kan se, hvis der er et problem.
Kun tale bringer jer sammen.
Til de voksne:
◆◆ Tag ansvaret på jer ved at tale med de
unge. Også et perifert medansvar i forhold
til jeres børns venner. Fornemmer I et problem blandt jeres børns venner, så tal også
med vennerne og vennernes forældre.
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råb om hjælp – det er sidste nødråb fra en
ulykkelig sjæl.
Tal sammen!
Ensomhed fastlåser unge mennesker i en
verden af selvforstærkende tanker, som kun
fjerner dem endnu mere fra den rigtige verden og det fællesskab, som de så gerne vil
være en del af. Jo før der gribes ind i denne
selvforstærkende proces, jo hurtigere kan
unge finde vej ud af ensomheden og ind i
en verden af sociale relationer, uddannelse
og mening for den enkelte. Derfor er det
vigtigt, at forældre, lærere etc. er opmærksomme på faresignaler.
Travlhed hos forældrene er en væsentlig
årsag til de unges voksende ensomhed, mener psykolog Ida Koch, der de sidste 30 år
har arbejdet med unge, bl.a. på Tværs sammen med Trine Bryld, og nu på Den Gule
Flyver på Nørrebro i København. “Mange
forældre har meget travlt i dag. De har måske ikke tid nok til at spørge ind til, hvordan
det går i skolen, eller til at registrere, hvorfor
ikke alle pigerne får invitationer til en pigefest. Mange steder i samfundet går det hele
lige stærkt nok. Det er nemt at blive koblet
af og sidde tilbage med en følelse af at være
forkert,” siger Ida Koch.
Også Morten Thomsen kommer med en
opfordring til forældrene. ”Det er vigtigt,
at voksne viser følelser og viser, at det også
er en del af livet at have det svært. Ellers får
børn en forventning om, at ked-af-det-følelser ikke er okay. “Viser voksne mennesker
ikke følelser, viser at vi også kan tvivle på os
selv, hvordan kan vi så give de unge redskaber til et liv, hvor problemer, modgang og
ensomhed indimellem er en naturlig del af
tilværelsen? På den måde giver vi de unge
mennesker unødigt hårde slag og forkerte
forventninger,” pointerer Morten Thomsen.
Undersøgelser viser, at unge med svære
familierelationer oftere oplever ensomhed
end unge i en kernefamilie. Skilsmisser fø-
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rer til familiebrud, som betyder nye familieformer, flytning og skoleskift.
“En stor del af de unge savner nærvær og
kontakt med deres forældre. Det er vigtigt,
at forældrene viser interesse for deres børn.
I familien lærer vi meget om sociale relationer, og det kan være med til at forebygge ensomhed,” siger Mathias Lasgaard.
Første skridt er dit
Er du ensom over længere tid, afkobler det dig
fra fællesskaber, uddannelser og venner, og i
værste fald kan resultatet være sygdom. Første
skridt ud af ensomheden er at åbne munden,
men det kan være svært, hvis man længe har
gået uden at have nogen at tale med.
“Et ensomt ungt menneske kan være så
utrænet i dialog, at det er svært. De er sky
og lukkede, fordi de ikke føler, at de har
noget at byde på og måske har en bagage
af dårlige erfaringer omkring relationer til
andre oveni. Der er det vigtigt at møde dem
i deres følelser og med forståelse for deres
historie, så de føler sig trygge. På en nænsom måde kan jeg konkret skubbe dem ud
i verden igen. Her er samtale en afgørende
faktor. Men det er naturligvis den unge selv,
som skal tage skridtet ud af ensomheden i
første omgang,” siger Ida Koch.
Der er mange muligheder for at få hjælp,
hvis du sidder og føler dig ensom, men første skridt er dit eget, fastslår både Morten
Thomsen og Ida Koch, og ensomhedsforsker Mathias Lasgaard kommer med følgende råd:
“Tag chancen og prøv at tale med nogen.
En du har tillid til. Måske en lærer du synes
godt om. Forældre, søskende eller venner.
Også selv om du har dårlige erfaringer med
sådan noget. Husk at øve dig i det små og
beløn dig selv for de små sejre. Du skal ikke
forestille dig, at du skal vinde X-factor eller
stille op til folketingsvalg. Er målet at få en
kæreste, så gå til en fest, du måske ikke helt
har lyst til, og lad chancen byde sig.”

Unge gymnasieelevers ensomhed
i tal:

◆◆ I gennemsnit er en til to elever i hver
klasse ensomme.
◆◆ 7 % af pigerne føler sig ensomme mod
4 % af drengene.
◆◆ 7 % har tidligere forsøgt at begå selvmord.

Kilde: »Ensomhed i gymnasieskolen«, Mathias
Lasgaard 2009.

Tegn på usund ensomhed

◆◆ Føler sig isoleret og udstødt.
◆◆ Dropper fritidsaktiviteter og naturlige
samværsmuligheder med andre unge.
◆◆ Bliver tavs, mut, ukoncentreret og hemmelighedsfuld.
◆◆ Svinger følelsesmæssigt
◆◆ Viser tegn på tristhed og håbløshed.
◆◆ Har lavt selvværd.
Kilde: »Der er bare ikke rigtig nogen
– en antologi om unge og ensomhed«, psykolog
Niels Peter Agger.
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»

-årige Jea”De skulle ikke slå
Jeg var meget bevidst om
nette fra
mig op i en af læreikke at fortælle nogen om, bøgerne og tænke:
Aalborg er
at jeg havde en skizofreni- Nå, sådan er Jeanette.
godt i gang med en
uddannelse som pæIgen: Nu er der efterdiagnose. Det er vigtigt
dagog. Noget hun efhånden nogle stykker,
for mig at understrege,
ter otte år med diagder ved, hvad jeg har
at det ikke er fordi, jeg
nosen skizofreni ville
været igennem. Men
have forsvoret. Men
jeg kan godt lide, at
skammede mig. Jeg ville
så begyndte hun for
det kommer langsomt,
bare hellere være kendt
alvor at lægge arm
og at de lærer mig at
som Jeanette og ikke som kende, som jeg er nu
med livet.
”Noget, der virkelig
– og ikke som jeg var”,
hende tossen
har rykket for mig,
fortæller hun.
var at jeg kom i prakDa Jeanette besluttik i en børnehave. De vidste alle sammen, tede sig for, at hun ville starte på VUC, boat jeg havde en diagnose, men de behand- ede hun i et opgangsfællesskab med andre
lede mig som en helt almindelig pædagog- unge med psykiske problemer.
studerende. De var helt fantastiske og kunne
”Der var en massiv støtte omkring mig.
for eksempel finde på at spørge: Jeanette, de Det, tror jeg, er en del af forklaringen på,
der stemmer, hvad er det egentlig for noget? at det er gået så godt for mig. Det var første
Det blev afmystificeret, og jeg rykkede helt gang i meget lang tid, at jeg pludselig skulle
vildt som menneske. Da jeg startede 1. maj ud og fungere på lige vilkår med alle de anvar det 16 timer om ugen. 1. januar var jeg dre. Det var jo det, jeg havde kæmpet for,
oppe på fuld tid. Det var helt uvirkeligt”, for- men det var jo også mega-skræmmende.
tæller Jeanette.
Var jeg flyttet for mig selv på det tidspunkt,
Succes-oplevelsen i børnehaven anspore- så tror jeg ikke, at jeg havde klaret det”, siger
de Jeanette til at gå i gang med pædagog-ud- Jeanette, der efterfølgende er flyttet for sig
dannelsen. Men inden hun kunne komme selv i en helt almindelig lejlighed.
så langt, skulle hun lige omkring VUC for
Den eneste støtte, hun får nu, er bostøtte,
at læse HF.
dvs. at der kommer en person og besøger
”Det er en temmelig spøjs oplevelse at hende en gang om ugen og tjekker, at alting
følge med i undervisningen, når man sam- er som det skal være.
tidig har stemmer inde i hovedet. Det var
ligesom de gamle, sure mænd fra Muppet Hav dig selv med!
Show. Hver gang jeg svarede på et eller an- ”Det har været vigtigt for mig, at jeg klarer
det, så kørte de bare på med, hvor ualmin- mig selv i så høj grad som muligt. Selv om
deligt tåbeligt sagt det var.”
jeg stadig kan have nogle trælse perioder,
hvor jeg er bange for, at jeg bliver syg igen,
Fortidens stemmer
så er jeg jo kommet rigtig langt. Og jeg har
Jeanette smiler lidt. Tiden med stemmer fundet ud af, at jeg ikke er den eneste af
og skizofreni er fortid for den 28-årige min slags ude på denne her side af hegnet.
pige fra Aalborg, Der er masser, der har noget at slås med,”
der gjorde uddan- siger Jeanette.
nels en p å VUC
Hun har tre gode råd til andre unge med
færdig – og nu er psykiske problemer, der vil læse videre.
godt i gang med
”Det vigtigste er hele tiden at have sig selv
at uddanne sig til med og lytte til, hvad kroppen siger til dig.
pædagog.
Vær opmærksom på, at du ikke presser dig
”Det sværeste var selv for meget. For jo mere pres, jo større er
at komme i gang. sandsynligheden for, at problemerne vender
Da jeg startede på tilbage og eskalerer. Dernæst skal man være
VUC, var jeg en opmærksom på, hvilken hjælp man har
del ældre end de brug for. Og tage imod den. Alle har brug
andre, og jeg hav- for nogen at støtte sig til. Også dem, der ikke
de en del år, som jeg skulle gøre rede for. har problemer,” siger Jeanette og fortsætter:
For de otte år jeg var syg, der skete der jo
”Endelig tror jeg, at det er vigtigt at være
ikke så meget andet. Jeg var meget bevidst opmærksom på, hvor meget man har lyst
om ikke at fortælle nogen om, at jeg havde til at fortælle andre om sig selv. Altså inen skizofreni-diagnose. Det er vigtigt for den man går i gang med uddannelsen. Det
mig at understrege, at det ikke er fordi, jeg kan være svært at finde den balance melskammede mig. Jeg ville bare hellere være lem at indvie andre og så fortælle mere,
kendt som Jeanette og ikke som hende tos- end man rent faktisk har lyst til. I den
sen. Og jeg åbnede jo også op efterhånden proces har jeg haft rigtig meget glæde af
og fortalte min historie”, siger Jeanette, der og støtte fra min psykolog, som hjalp mig
brugte samme strategi, da hun startede på med at finde min grænse.”
sit pædagog-studie.

Tosset med
undervisning
Da Jeanette startede på VUC, led hun
af skizofreni og hørte stemmer. Nu er
stemmerne væk, og hun er godt i gang
med at uddanne sig til pædagog.
Tekst // Brian Ravn Galsgaard
Fotograf // Ole Munksgaard

Få hele Jeanettes historie på
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Tekst // Anne Axholm. Fotograf // Ida Melin
Studerende, Nanna Lynding (23)

»Min veninde lider af depression«
“Jeg har en veninde, der har lidt af en depression. Og en faster, men hende taler jeg
ikke så meget med.”
Egentlig var det en tilfældighed, at Nanna
Lynding fandt ud, at veninden havde haft
nogle psykiske udfordringer. Det faldt i en
snak på seminariet om, hvor svært det var at
klare op- og nedturene på studiet.

“Vi talte om, at selv om vi var omgivet af
mennesker på studiet, så kunne man godt
føle sig ensom og alene. Og så fortalte hun,
at hun led af en depression. Det var fint at få
at vide, hvis nu hun reagerer lidt mærkeligt i
nogle situationer. Men jeg er glad for, at hun
fortalte mig det, for nu prøver jeg at sørge
lidt ekstra for, at hun har det godt.”

Skal i gang med at læse, Nanna Seideler (29)

»Jeg kender det fra mig selv«
“Jeg kender til psykiske lidelser fra mig selv:
Jeg har haft en depression, en fødselsdepression, og er også lidt borderline.”
“Folk kan ikke forstå, at jeg er hjemme
og står uden en uddannelse, men har fået to
børn. De siger direkte til mig, at jeg snylter
på kommunen. Men når man ikke ved noget
om sygdommene, så er det nemt nok at sige.”
Imidlertid skal Nanna Seideler nu i gang
med at læse til pædagog.
“Det bedste råd, jeg kan give videre, er:
Vær ærlig, fordi så forstår omgivelserne-

bedre, hvis man en dag ikke har lyst til at
snakke.”
Engang fik Nanna Seideler et angstanfald
midt inde i Københavns mylder af mennesker, og så vidste hendes venner, hvilken situation hun stod i. Men hun har også mistet
venner på grund af sine psykiske lidelser.
“Jeg har også selv frasorteret folk fra min
venskabskreds. Ubevidst opsøgte jeg andre
med samme lidelser som mig selv, men vi
trak hinanden nedad og sad derhjemme og
havde ondt af os selv og hinanden.”

Netop færdiguddannet, Mette Koefoed (27)

»Omgivelserne skal ikke være bange
for at spørge ind«
“Et familiemedlem tæt på lider af en depression. Og jeg ved, at vedkommende har
oplevet, at omverdenen tog lidt afstand. Det
kan være svært for andre at forstå, og det er
svært at vide, hvordan man skal gribe det an
– og alligevel komme tæt på. Der er rigtig
mange mennesker, der ikke kan håndtere
psykiske lidelser – det er noget helt andet
end en fysisk sygdom.”
Mette Koefoed er netop blevet færdig
som bioanalytiker og skal nu i gang med
at arbejde.

“Jeg tror, at det bedste, man kan gøre, er
at være ærlig, men det kræver sikkert, at
man først selv har forstået, hvad der sker
med én – og accepterer det. Og så skal omgivelserne ikke være bange for at spørge ind
til, hvad der sker.”
“Jeg ved, at det ikke har kostet vedkommende venskaber – det har kun givet venskaber at være ærlig omkring depressionen.”
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Gymnasieelev, Emil Balthzer (19)

»Helt ærligt, så er det et tabu«
“En af mine bekendte har en psykose, som
han har fået af at ryge for meget hash. Hans
mor havde vist også psykotiske træk, så noget er nok fulgt med i generne, og så har hashen udløst det.”
“Helt ærligt, så er det et tabu. Det er meget svært at tale om. Han var virkelig ude

på et langt sidespor. Han talte i tåger, tog
på nogle udflugter. Og det var også meget
svært, inden han blev indlagt, for vi talte
meget om, hvordan vi skulle gribe det an.
For man må jo ikke bruge vold – han skulle
selv vælge det og lade sig indlægge.”

Gymnasieelev, Kasper Pihl (19)

»Jeg er kun sammen med
min bedste ven på Facebook«
“Min bedste ven lider af en depression, men
jeg har mistet kontakten til ham, fordi han
aldrig er i skole – vi holder kun kontakt over
Facebook. Ikke i virkeligheden.”
Kasper Pihl mistede sin egen far som otteårig og gik selv til psykolog dengang.
“Så jeg har foreslået ham at få samtaleterapi, fordi jeg i hvert fald følte, at jeg fik
noget ud af det. Men at gå til psykolog er
et tabu, og han er for stolt til at gøre det. Så
han får ingen hjælp!”

Lige nu forsøger Kasper Pihl at samarbejde med gymnasiets studievejleder om, hvordan hans bedste ven kan tage imod hjælp.
“Han kommer ikke i skole, laver ikke sine
afleveringer, og han hænger ikke ud sammen med nogen. Men jeg gider heller ikke
at sidde og se film hver dag – jeg har lyst til
at gå ud.”

Studerende, Alexander Sund-Nielsen (20)

»I Peru er børn med
specielle behov djævlens børn«
“I et halvt år arbejdede jeg for en velgørende organisation i Peru med børn, der
havde specielle behov – de led af ADHD og
af autisme.”
Alexander Sund-Nielsen rejste rundt fra
landsby til landsby og forhørte sig, om der
var familier, der havde anderledes børn.
“Børn med specielle behov anses i Peru
for at være djævlens børn. Så de har det rigtig svært, og de får ingen støtte. Vi fandt eksempelvis en 16-årig autistisk dreng, der var
bundet op under forældrenes seng, fordi de
ikke kunne håndtere ham.”

I alt arbejdede Alexander Sund-Nielsen
med 40-50 børn i alderen 4 til 20 år. De fik
gratis skolegang, støtte og behandling af den
velgørende organisation.
“Det var vigtigt at være tålmodig med
børnene, fordi de var meget svigtet og havde
svært ved at knytte sig til andre mennesker.
Men fordi jeg var anderledes, skilte jeg mig
mere ud og fik mere opmærksomhed.”
“Jeg lærte virkelig at sætte pris på de kvaliteter, som børn med specielle behov har –
de var utrolig ærlige og kærlige.”
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Venner udskiftes
Jeg kunne ryge en joint anholdt, sigtet for spiritusI den periode røg hans alkørsel, og Søren Matthiesen
før skole eller have
lerbedste kammerat i svinmistede kørekortet.
nogle med. Det gav en
get. Søren Matthiesen og
han havde ellers en fælles
En lang fest
indre ro, så jeg kunne
scrapbog – de var sammen
du på noget?,” spurgte fahåndtere at være Søren “Er
i børnehaven og havde det
ren bekymret.
sjovt på ferierejser. Men de
Søren Matthiesen svarede
nye hash-venner var mere interessante end selv med at pakke en taske og rykkede over til kæreden bedste barndomsven. Det endelige søm blev sten, som han stadigvæk er sammen med den dag
slået i kisten, da Søren Matthiesen en dag sad og i dag. Hun er typen, der kun drikker en øl.
legede med en klump hash i hænderne, da de to
Men det samme kan man ikke sige om Søgamle venner for en gangs skyld var sammen.
ren. Det dårlige selskab fra folkeskolens paral“Han tog ekstremt meget afstand fra det. Jeg lelklasse eksperimenterede allerede med amfemistede min bedste kammerat for altid. Den dag i tamin, og Søren Matthiesen blev nysgerrig på,
dag hilser han kun, fordi han føler, at han er nødt hvad det var.
til det,” fortæller Søren Matthiesen.
“Jeg aftalte med mig selv, at det skulle prøves,
Sørens far opdagede først misbruget en dag, fordi de andre så ud til at have den fedeste fest,
hvor Søren ikke kunne holde op med at fnise. så om aftenen købte jeg et gram og prøvede det.
Faren udstak det røde kort i form af en måneds Inden da sagde jeg, at jeg kun ville prøve det en
stuearrest – inklusiv den første uge af 9. klasse. enkelt gang, fordi jeg ville holde mig til hash og
Og i resten af perioden blev Søren kørt frem og bajere. Jeg sniffede en lørdag, og næste weekend
tilbage til skole. Selv mobilen var taget fra ham. gjorde jeg det igen, igen og igen. Jeg var “hooked”
En aften kom det til et fysisk sammenstød mel- lige som med hashen.”
lem far og søn, da Søren ville ud af lejligheden for
Inden for blot en måned sniffede Søren Matat ryge hash.
thiesen amfetamin hver eneste dag. Han havde
Tilbage på skolebænken efter det røde kort en ungdomsbolig, hvor der var fest og gang
var Søren faktisk hash-fri i to-tre måneder. i den hver dag. Døren stod åben for alle, der
Men en dag begyndte Søren igen at ryge med havde lyst til at kigge forbi. Den første måde gamle kammerater fra sommerferien. Og ned tabte Søren 18 kilo, fordi han kun levede
så fik den fuld skrue – som for at indhente det af vand og pulver. Endnu havde kæresten ikke
forsømte.
opdaget noget som helst, men det ændrede sig
Søren Matthiesen startede som 16-årig på en dag, hvor de to aftalte at mødes nede i byen.
Handelsskolen, arbejdede i Føtex og kørte et fuldt På det tidspunkt havde Søren ikke sovet i fire
misbrug med alkohol og hash ved siden af. Han dage, så inden han gik ud af døren, røg han lige
haltede sig gennem det første år, men droppede en pibe hash, sniffede et par streger og drak en
ud på grund af for meget fravær og for dårlige ka- øl. På vej ned for at møde kæresten gyngede og
rakterer året efter.
svajede hele byen, som den aldrig havde gjort
før. Og det var ikke et godt tegn.
Kontoen lænses
Pludselig begyndte det at brænde i Søren
“Jeg havde en konto stående med penge på fra Matthiesens bryst. Han rendte ind i en Blockmin konfirmation, og den blev lænset. Jeg har buster-forretning, hev en flaske vand ud af køaldrig villet regne på det, fordi det er alt alt for leskabet og hældte den ud over brystkassen for
meget, som jeg har røget eller sniffet op. Den- at slukke ildebranden. Hans hænder rystede
gang stod der 12.000 kr. på kontoen, og de for- for meget til, at han kunne få mønterne op af
svandt ret hurtigt.”
pungen. Ekspedienten kunne hurtigt se, at han
Senere forsvinder også børneopsparingen, havde det skidt og fik ham med ud at sidde i
SU'en, SU-lån, og dankort bliver massivt truk- baglokalet.
ket over.
Søren Matthiesen lånte en telefon og rin“Jeg kunne ryge en joint før skole eller have gede “112”.
nogle med. Det gav en indre ro, så jeg kunne
“Jeg har taget stoffer, og jeg har det helt vildt
håndtere at være Søren og lægge låg på denne skidt. I bliver nødt til at komme ned til Blockbukæmpe ked-af-det-hed, som kom, fordi jeg ikke ster. Den er helt gal.”
havde fået talt med nogen om mine forældres
Men den vagthavende blev ved med at sige,
skilsmisse.”
at han ikke kunne forstå, hvad han sagde. Søren
Søren Matthiesen har mange sorte huller i hu- Matthiesen var stiktosset og gentog ordene som
kommelsen fra de mange års misbrug, men fort- på en staveplade, men hvad der for ham stod lysætter sin fortælling: Han fik arbejde på McDo- sende klart var i virkeligheden rene vrøvleord.
nalds, fik et kørekort og en lille bil af sin far, der Så ekspedienten tog røret, og endelig var ambutroede, alt var i orden. Men det var det langt fra. lancen på vej.
Det var bare godt skjult – og det var ikke noget
Søren Matthiesen havde fået en overdosis amproblem: Søren Matthiesen var hele tiden ude – fetamin. Da han vågnede næste morgen, kunne
sov hos venner, så film, eller også var han kun han ikke mærke sine ben, så han sad i kørestol i
hjemme, når faren var på job og passede sine skif- fire dage. Pludselig lystrede benene igen, uden at
tende arbejdstider.
lægerne anede, hvad der var sket.
En aften var Søren Matthiesen ude at køre med
“Det var rimelig heldigt. Jeg blev skræmt over
vennerne. I sig selv ikke noget usædvanligt, hvis oplevelsen, men ikke mere, end at jeg blev udikke det lige var for alt det indhold af hash og skrevet om mandagen – og om torsdagen holdt
promiller, som rullede i de unges blod. De blev jeg fest igen.”

Dyrt og farligt legetøj
Amfetamin koster omkring 200 kr. per gram, og i
dag kalder Søren Matthiesen det for “dyrt og farligt legetøj.”
Ud over børneopsparingen, som blev kørt i
bund, så trak han også konstant sit dankort over.
Han startede på Handelsskolen igen – stadig-

ungekompasset

Misbrugskultur

23

»

Søren Matthiesen lagde ud
Jeg vil være »clean for
med 10 piller til at starte på
good«. Jeg er 21 år og
og købte selv yderligere 60
har kun min 9. klasse,
hos en pusher – og spiste dem
alle. Tre dage er i dag slettet
men nu skal der til
af hans hukommelse, og kun
at ske noget!
hans mobiltelefon afslører, at
han har været til fester i andre byer.
“Jeg var blandingsmisbruger. Alt, hvad der
kunne påvirke mig, tog jeg gladeligt imod.”
Søren Matthiesen indkasserede sin anden
overdosis. Efter en uge på hospitalet begyndte
hallucinationerne som en indre spillefilm, hvor
alle var efter ham. Han blev indlagt på psykiatrisk afdeling med en stof-psykose. Derefter
indvilligede Søren i at gå i dagbehandling, og
han lagde faktisk alle stofferne på hylden i en
periode. Og gang på gang fremviste han en ren
urintest.
“Men jeg drak som et hul i jorden. Jeg gav den
fuld smadder med alkohol, som ikke kunne spores – og så holdt jeg igen to gange om ugen, når
jeg skulle testes.”

væk på amfetamin, så SU᾽en plus SU-lån – omkring 8-9.000 kr. gik til at dække misbruget. Til
gengæld blev regningerne ikke betalt, så en dag
endte Søren Matthiesen med at blive smidt på gaden. Han fandt dog hurtigt et nyt sted at bo, så
festerne kunne fortsætte. Nu med kokain, ecstasy,
svampe og “krysser”, som er stærk nervemedicin.

Clean for good
Den daglige menu lød på en flaske vodka og
seks guldbajere. En aften lå han og så på teksttv, at man søgte deltagere til at blive “clean”,
som skulle bruges til en dokumentarfilm ved
navn “100 dage uden stoffer”. Søren Matthiesen
deltog i programmet – og han stoppede alt sit
misbrug.
Havde hans liv været en Hollywood-film, så
ville der stå “The end” her, og lyset ville blive
tændt i biografen, men sådan er virkeligheden
ikke skruet sammen. Efter programmet faldt Søren Matthiesen voldsomt i og endte på “krysser”
igen. Hen over julen 2010 fik han et par øl med et
par gode venner, fordi det er da ingen sag at styre
både tilværelse og forbrug.
“Jeg var Supermand, men faldt i med et brag.
Jeg røg hash og drak som et svin igen,” fortæller han.
Søren talte med sin far, som blev klar over, at
den var gal igen. Denne gang gik turen i døgnbehandling – og Søren var selv med på den,
fordi han ikke kunne holde sit eget liv ud mere.
Omgivelserne var også trætte af, at han konstant
var fuld.
I døgnbehandlingen fik Søren Matthiesen endelig talt ud om de ridser og skrammer, som han
aldrig har fået bearbejdet omkring forældrenes
skilsmisse. Han lærte at være i sine følelser og
mærke sig selv – og græd en masse tårer. Det
skulle til.
I dag er der kun seks kontakter tilbage i telefonbogen på mobilen. Far, mor, kæresten og tre
kammerater, der ikke tager stoffer. Resten er
slettet. Og når Søren Matthiesen møder nogle af
de gamle ryge-kammerater, så bliver det kun til
en hilsen. De prøver ikke at lokke ham tilbage i
miljøet, fordi de har en vis respekt for, at Søren
valgte at gå i døgnbehandling.
“Jeg vil være “clean for good”. Jeg er 21 år og
har kun min 9. klasse, men nu skal der til at ske
noget! Jeg går i dagbehandling for ikke at ryge i
igen. Jeg rører ikke øl, men drikker masser af sodavand og spiser rigtig god mad.”

Sørens gode råd:

◆◆ Gå hellere et skridt tættere på - end et
skridt tilbage:
Hvordan har du det egentlig? Spørg til dine
venner, og hvis der sker noget stort i deres liv,
så få snakket! Også selv om de i første omgang siger “jeg har det fint” – kom ind på det.
◆◆ Få et tæt bånd til dine forældre
Jo længere afstand mellem jer – jo sværere er
det at spotte, hvis der er noget galt.
◆◆ Ram bunden
“Utroligt mange mennesker har undervejs
forsøgt at hive fat i mig: Kæreste, familie og
kammerater. Men det går ind af det ene øre
og ud af det andet. Det preller af, hvis man
først har et misbrug, så skal man nok ned og
skrabe bunden. For lysten til at blive ‘clean’
skal komme fra en selv.”
Se TV-dokumentaren på:
www.dr.dk/DR1/Dokumentar/2011/100_dage_uden_
stoffer/20110120141720.htm
Til efteråret kommer der fem nye afsnit på DR1,
hvor man ser, hvordan det er gået de unge et år
efter TV-dokumentaren.
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Fold dig kreativt ud om emnet psykisk sårbarhed
og vind en Nexus samt andre gode præmier
Hver anden familie i Danmark har psykisk sygdom tæt inde på livet, og hver
femte dansker oplever på et eller andet tidspunkt at have ondt i sindet. Faktisk
er der flere og flere danskere, der har det psykisk svært, og som har det så
svært, at de må have hjælp af psykiatrien. Alligevel er psykisk sårbarhed ikke
noget, vi taler så meget om. Mange går alene med deres ked af det hed. Nogen
tør ikke fortælle familien, hvis de bliver mobbede. Andre tør ikke fortælle vennerne, hvis deres far har en psykisk sygdom.

Hvad tænker du på, når du hører ordet
psykisk sårbar?
Vi vil gerne høre din historie om psykisk sårbarhed. Formen er fri – du kan
skrive et essay (på max 8.000 tegn), lave en tegneserie, indsende fotos eller lave
en lille film. Vinklen kan være dine personlige erfaringer med psykisk sårbarhed, de samfundsmæssige konsekvenser deraf, eller hvad samfundets indretning kan have af betydning for den menneskelige sårbarhed. I det hele taget
– lad kun fantasien sætte grænser for, hvordan du griber emnet an.

De bedste tekster publiceres på
Ungekompasset.dk og præmieres
med dejlige gaver
Deadline:

15. september
Alder:

Du skal være mellem 15-25 år
Send til:

Send dit konkurrencebidrag til:
ksm@psykisksaarbar.dk
Husk at anføre navn, adresse, mail og telefonnummer

De bedste tekster publiceres på Ungekompasset.dk
og præmieres med dejlige præmier:
1.
2.
3.
4.
5.

Google’s Nexus S
Cd’er med Michael Møller
Anna Friis: Vi er da voksne mennesker
Gavekort på 300,- til Café Kaffegal
T-shirts fra Hummel med særtryk
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