
TABU SPÆNDER BEN  
FOR RETTIDIG BEHANDLING
Behandlingscentret Sydgården i Haderslev behandler mennesker med et misbrug og en psykisk lidelse – de såkaldte dobbeltdiagnoser. 
Dog oplever centret, at tabuer om misbrug og psykisk sygdom ofte udsætter behandling, som kunne have hjulpet folk tidligere.

Sydgården udefra

 En alkoholiker eller stofmisbruger 
er da én, som hænger ud nede 
ved bænken i byen. Eller…?

Fordommene om mennesker 
med et misbrug eksisterer stadig 
i stor stil i Danmark. Men lytter 
man til Danmarks Statistik, taler 

tallene et helt andet sprog.
Ca. 860.000 danskere er storforbrugere af 

alkohol og drikker mere end Sundhedsstyrel-
sens anbefalinger. Ca. 640.000 danskere har 
et alkoholforbrug, som skader deres helbred. 
Og op mod 150.000 danskere er direkte af-
hængige af alkohol og kan ikke stoppe deres 
forbrug uden behandling. Hertil kommer alle 
dem, der misbruger hash, stoffer og vanedan-
nende medicin.

Misbrug er altså meget mere udbredt end 
blot ”ham på bænken”.

Advokaten, funktionæren og  
reservelægen
Folk med misbrugsproblemer er nemlig også 
advokaten, der blev ramt af stress og udvikle-
de en depression, som skubbede til det i forve-
jen høje forbrug af rødvin. Eller bankfunktio-
næren, der efter at have oplevet et bankrøveri 
blev angst og fik beroligende medicin for at 
kunne klare hverdagen. Eller reservelægen, 
der presset af lange vagter med endeløse ræk-
ker af patienter klarede sig igennem 36 timers 

vagter på opkvikkende Modafinil-piller.
Alle dem – og mange flere – ser de på Sydgår-

den i udkanten af den sønderjyske by Haderslev.
Sydgården er et selvejende behandlingscen-

ter med plads til 25 beboere i døgnbehandling 
og med mere end 30 års erfaring inden for 
misbrugsbehandling. 

Sydgården kan også noget ekstra særligt. 
Behandlingscentret har nemlig specialiseret 
sig i at behandle mennesker med et misbrug 
og en psykisk lidelse eller personlighedsfor-
styrrelse – de såkaldte dobbeltdiagnoser. Det 
kan fx være skizofreni, bipolare lidelser, per-
sonlighedsforstyrrelser, ADHD, depression 
og angst for blot at nævne nogle. 

Alle har værdi
- Vi er knyttet til KFUM’s sociale arbejde i 
Danmark og deler samme værdigrundlag 
som KFUM. Vi er ikke religiøse i vores be-
handlingstilgang, men vores værdier handler 
om, at alle mennesker har en værdi, og at be-
handlingen foregår i respekt for den enkelte 
og altid i øjenhøjde, forklarer Susanne Dahl, 
der er centerleder på Sydgården.

Uanset din baggrund for dit misbrug kigger 
behandlingsstedet på grundlaget for sympto-
merne. For misbrug er blot et symptom på en 
dybereliggende forklaring på disharmoni.

- Vi har en fast ugeplan, men den er aldrig 

mere fast, end at vi lytter til og tilgodeser 
den enkeltes individuelle behov. Det handler 
grundlæggende om at understøtte folk i de-
res udvikling mod et misbrugsfrit liv og give 
dem mulighed for at finde værdien i dem 
selv, siger hun.

Lovende resultater
Sydgårdens personale har alle som minimum 
en socialfaglig bacheloruddannelse. Hertil 
kommer en lang række kurser og efteruddan-
nelser, og alle behandlere er uddannet inden 
for Schema Terapi, der er en psykoterapeutisk 
tilgang, som leverer meget positive resultater 
over for Sydgårdens målgruppe.

- Der er naturligvis forskel på, om du har en 
svær psykisk lidelse og en stressudløst depres-
sion. Jo sværere den psykiske lidelse er, desto 
længere behandling skal der til – ikke nød-
vendigvis hos os, men helt generelt, siger hun.

Mådehold er en dyd
Det er særligt borgere med ”lettere” psykiske 
udfordringer, der hurtigt høster positive re-
sultater af et døgnophold i Haderslev. Og fak-
tisk er det også dem, der i antal fylder mest i 
misbrugsstatistikkerne.

- I et samfund, hvor mådehold er en ef-
tertragtet dyd, er det ekstra skamfuldt og 
tabubelagt at være afhængig af et stof. Har 
du ovenikøbet en psykisk udfordring, bliver 

det ikke bedre. Desværre betyder tabuerne, 
at folk går alt for længe, inden de kommer i 
behandling. Vi ser mange beboere, hvor fami-
lien måske i årevis har forsøgt at dække over 
moderens høje forbrug af vanedannende me-
dicin eller sønnens blandingsmisbrug. Man 
har måske også forsøgt andre metoder, men 
selve årsagen til misbruget er aldrig blevet be-
handlet. Det er så først, når de kommer hos 
os, at det lykkes, forklarer Susanne Dahl.

Læs mere på www.sydgaarden.dk
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