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NOTAT 

Vidensindsamling stofindtagelsesrum 

Direktionen har efterspurgt en mindre indsamling af erfaringer med 

stofindtagelsesrum i og uden for Danmark. Baggrunden er et ønske om viden 

om andre stofindtagelsesrum med en profil, der er sammenlignelig med H17, 

for om muligt at lære af andre stofindtagelsesrums udfordringer og eventuelle 

løsninger. 

 

Undersøgelsen er foretaget inden for en kort tidsramme og er gennemført som 

en kombination af interviews med relevante fagpersoner fra Københavns 

stofindtagelsesrum, offentligt tilgængelige forskningsresultater og 

hjemmesider for europæiske stofindtagelsesrum, samt en mindre 

spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt europæiske stofindtagelsesrum, 

der er udvalgt efter størrelse og med særlig fokus på antallet af rygepladser.1 

 

Direktionen har ønsket indblik i kapacitet og drift af andre sammenlignelige 

stofindtagelsesrum med fokus på: 

 

• Åbningstider  

• Kapacitet i forhold til injektion og rygning 

• Antal brugere  

• Øvrige tilbud i rummene, fx café/værested, rådgivningstilbud, 

beskæftigelse  

• Fordelingen af hhv. sundhedsfagligt, socialfagligt/pædagogisk og 

psykologisk uddannet personale 

• Brug af vagter og andet personale 

• Problemstillinger relateret til særlige brugergrupper  

• Problemer relateret til stofindtagelsesrummenes naboer 

• Problemstillinger relateret til særlige hændelser (fx vold, overdoser) 

• Driftsøkonomi 

 

Opsummerende fremgår det, at H17 (og til en vis grad Skyen) har en kapacitet, 

der gør den usammenlignelig med de øvrige danske stofindtagelsesrum, men 

også med majoriteten af de europæiske rum:  

 

                                                 

 
1Vi har modtaget svar fra stofindtagelsesrum i Bilbao, Oslo, Amsterdam, Hamborg og Berlin, 
og forventer svar fra Frankfurt, Bern og Paris.  
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- H17 har døgnåbent mod en gennemsnitlig åbningstid på 7 timer i 

hverdagene (DK) og 8,5 timer i de europæiske stofindtagelsesrum i 

spørgeskemaundersøgelsen samt de tyske rum (der har offentliggjort 

data om alle landets stofindtagelsesrum). Vi har på baggrund af vores 

data ikke mødt andre stofindtagelsesrum med døgnåbent. 

- H17 har en væsentligt højere kapacitet i forhold til rygepladser end alle 

de adspurgte rum. 

- H17s og Skyens besøgstal er ligeledes væsentligt højere end de øvrige 

adspurgte rums. 

- Skyen fremhæves i udenlandske rapporter som særligt liberal ift. fx 

karantæner og lignende sanktioneringsmuligheder (kilde er fra før 

åbningen af H17, hvis tilgang dog i dette tilfælde ikke adskiller sig 

væsentligt fra Skyens). 

- Flere europæiske stofindtagelsesrum afviser borgere, der ikke er 

bosiddende i kommunen/lokalområdet – dette er efter vores vidende 

særligt udbredt i Holland. 
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Uddybende bemærkninger 

Der er særligt fire udfordringer for driften af H17. Vi har valgt at tematisere undersøgelsen med 

udgangspunkt i disse udfordringer: 

 

1. Udfordringer relateret til brugen af kokain 

2. Udfordringer relateret til særlige brugergrupper (asylanter2 og sindslidende) 

3. Udfordringer relateret til personale (sygefravær, personalegennemstrømning og 

arbejdsmiljøforhold)  

4. Udfordringer relateret til omgivelserne (klager fra særligt Kødbyens næringsdrivende) 

De to københavnske stofindtagelsesrum, Skyen og H17, er fælles om en række forhold og 

udfordringer relateret til den åbne stofscene på Vesterbro. Her er en høj andel af brugere med 

store sociale problemstillinger og et højt forbrug af rusmidler, særligt kokain. Rummene er 

reguleret efter samme kvalitetsstandard og er organiseret i samme centerfællesskab. Til forskel 

fra Skyen er H17 dog væsentligt større i forhold til kapacitet og kvadratmeter, rummet er ikke 

samlokaliseret med værested og herberg, og det er kommunalt drevet.  

 

Nedenfor har vi så vidt muligt adskilt data om de to københavnske stofindtagelsesrum. Da 

størstedelen af de tilgængelige sammenlignende undersøgelser af de europæiske 

stofindtagelsesrum dog er gennemført før H17 åbnede i 2016, har vi dog flere steder været 

nødsaget til at præsentere data alene om Skyen, som efter vores vidende repræsenterer en model 

for drift der ligger tæt op ad H17s.  

 

1. Udfordringer relateret til brugen af kokain 

De københavnske stofindtagelsesrum Skyen og H17 tilbyder et sikkert og rent stofindtag både for 

brugere der injicerer, og for brugere der inhalerer deres rusmidler. 64,5% af indtagene foregår 

ved rygning, og i begge rum er kokain (oftest rygekokain, crack) langt det mest udbredte stof, 

indtaget enten rent (63% i Skyen, 40% i H17) eller blandet op med heroin (20% i Skyen, 23% i H17). 

Indtaget af ren heroin udgør til sammenligning 12% (Skyen) og 16% (H17).  

 

Forskelligt rusmidler og indtagelsesmåder giver sig udslag i forskellig adfærd hos brugere (om end 

flere brugere benytter begge stof- og indtagelsesformer). Injiceret heroin har oftest en sløvende 

virkning, og stoffet har en forholdsvis lang halveringstid, mens kokain har en ganske kort 

halveringstid og virker stimulerende. Brugerne af kokain indtager derfor gerne stoffet mange 

gange dagligt i stofindtagelsesrummet, de ryger i grupper, og stoffet medfører ofte en adfærd 

karakteriseret ved aggression og impulsivitet.  Hvis stofindtaget er intensivt og sker på bekostning 

af basale behov som hvile, mad og drikke, kan brugen føre til psykoser eller psykosenære 

tilstande. 

 

Da kokain indtages hyppigt, dannes der ofte venteliste til rygerummene i stofindtagelsesrummet, 

også selvom brugerne kun kan opholde sig i rummet i et fast defineret tidsrum. Det er særligt i 

                                                 

 
2 Herunder både asylanter, afviste asylansøgere og personer på tålt ophold. 



 

 

Side 4 af 16 

venterummet at der opstår konflikter, og H17 har derfor i løbet af sommeren henvist borgere på 

venteliste til rampen udenfor huset i et forsøg på at skabe ro i selve rummet, blandt andet som 

følge af et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. 

 

H17 og Skyen skal altså kunne rumme brugere med højst forskellige adfærdsmønstre under 

samme tag. En fysisk adskillelse af ryge- og injektionspladser kunne være en løsning på denne 

problemstilling. 

 

2. Udfordringer relateret til særlige brugergrupper 

H17 og CUVF tog i sommeren 2017 initiativ til et kortvarigt projektsamarbejde med Røde Kors. 

Baggrunden var, at man igennem en periode havde observeret et stigende antal formodede 

asylansøgere i og omkring H17 som var i en ringe fysisk og psykisk tilstand og som var svære at 

korrigere i forhold til adfærd i huset, men som man jf. lovgivningen ikke kan henvise til relevante 

kommunale hjælpetilbud. Det er Udlændigemyndigheden der har ansvar for denne gruppe 

brugere.  

 

Endvidere udgør en gruppe bestående af ganske få brugere med udpræget psykiatrisk adfærd en 

særlig udfordring for H17 og Skyen. Adfærden kan være udløst af stofforbruget eller skyldes 

bagvedliggende psykiatriske problemstillinger, og begge rum brobygger så vidt muligt til 

psykiatrien eller anmoder om akut indlæggelse i psykiatrisk regi. Jf. lovgivningen om 

tvangsbehandling er indlæggelser dog ofte kortvarige. 

 

I en gennemgang af situationsrapporter for H17 fremgår det, at denne lille gruppe har foranlediget 

348 polititilkald og 1020 indberetninger af følelsesmæssige påvirkninger af personalet.  

 

3. Udfordringer relateret til personale 

Både sygefravær og personalegennemstrømning har været høj i H17, og Arbejdstilsynet afgav i 

2016 strakspåbud relateret til det psykiske arbejdsmiljø. Påbuddet er siden blevet efterkommet 

og H17s arbejdsmiljø godkendt af tilsynet. 

 

Det er en forudsætning for at holde åbent, at der er mindst to sygeplejerske på arbejde3, men det 

har vist sig vanskeligt at rekruttere og fastholde denne faggruppe, især til nattetimerne. 

 

Særligt i forhold til faglighed er der stor forskel på opgaver relateret til hhv. injektionsbrugere og 

rygere i huset: Hvor risikoen for overdoser og behovet for udlevering af rene remedier til 

stofindtag er udtalt for injektionsbrugerne (hvilket kalder på kernefaglighed hos 

sundhedsuddannede), vil opgaverne relateret til rygebrugerne i højere grad have karakter af 

adfærdsregulering og regelhåndhævelse og kun i mindre grad af sundhedspædagogisk vejledning. 

                                                 

 
3 Jf. Københavns Kommunes kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum 
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H17 har desuden behov for en vis normering, hvis man skal sikre et trygt miljø, alene fordi det er 

et stort hus med mange kvadratmeter at holde øje med og være til stede på, inddelt i zoner som 

venterum, injektionsrum, rygerum, rampe, chillout rum og toiletfaciliteter. 

 

4. Udfordringer relateret til omgivelserne 

Endelig har H17 oplevet udfordringer relateret til de umiddelbare naboer, som har appelleret til 

ledelsen og kommunen om at minimere stofrelateret affald i Kødbyen. Som det fremgår nedenfor, 

er hensynet til omgivelserne ofte en væsentlig årsag til oprettelsen af stofindtagelsesrum, særligt 

i Holland.  

 

Litteraturstudie 

Der er i alt fem stofindtagelsesrum i Danmark i henholdsvis København (Skyen og H17), Aarhus, 

Odense og Vejle. De to stofindtagelsesrum i København adskiller sig dog væsentligt fra de øvrige 

danske rum på flere parametre (se nedenfor). Vi har derfor interesse i at rette blikket mod rum 

udenfor Danmark for at gøre brug af andres erfaringer.  

 

Ifølge European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) er der i Europa 

stofindtagelsesrum i Frankrig (2) Tyskland (24), Luxembourg (2) Holland (31), Norge (2), Spanien 

(13) og Schweiz (12)4, udover Danmarks 5. Ligesom det er tilfældet inden for de danske 

landegrænser, er det langt fra alle udenlandske stofindtagelsesrum H17 kan sammenligne sig 

med.  

 

1. Stofindtagelsesrummenes volumen 

I Danmark rapporterer stofindtagelsesrummene årligt til Sundheds- og Ældreministeriet. Det 

fremgår, at de to københavnske stofindtagelsesrum kun i ringe grad kan sammenlignes med de 

tre rum i Odense, Aarhus og Vejle, både hvad angår antallet af brugere og antallet af daglige 

stofindtag. Tabellerne nedenfor baserer sig direkte på de danske stofindtagelsesrums 

indberetninger for 2017.  

 

Frem til juli 2017 holdt Skyen døgnåbent fra 7:45-6:45, men fra 1. juli overgik funktionen til H17. 

Data for 2017 vil derfor ikke kunne sammenlignes med kapacitetsudnyttelsen for 2018, når denne 

fremlægges.  

 

  H17 Skyen Odense Aarhus Vejle 

Pladser og åbningstider 

Antal injektionspladser 8 9 5 5 3 

Antal rygepladser 20 8 0 4 2 

Antal åbningsdage pr uge 7 7 6 7 6 

Antal åbningstimer pr. åbningsdag 22,75 14,75 6 7 6 

 

                                                 

 
4 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2734/POD_Drug%20consumption%20rooms.pdf 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2734/POD_Drug%20consumption%20rooms.pdf
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  H17** Skyen** Odense Aarhus Vejle 

Antal stofindtag i 2017 fordelt på indtagelsesmåde 

Brugere i 2017 3.164 4.424 320 333 75 

Stofindtag i 2017 240.801 170.707 9.404 9.002 1.188 

Injektioner 2017 37.152** 38.149** 8642 4164 864 

Rygning 2017 92.914** 45.089** 0 4422 152 

Andet 2017 163** 160** 762 308 172 

** Registeret fra 1.7.2017 – dvs. tallene dækker halvdelen af året 
 

  H17 Skyen Odense Aarhus Vejle 

Fordeling af typer stofindtag 

% injektioner total 35,3 35,3 91,9 47,0 72,7 

% rygning total 64,5 64,5 0,0 50,0 12,8 

% andet total 0,2 0,2 8,1 1,0 14,5 

 
The European Harm Reduction Network udarbejdede i 2014, før åbningen af H17, en rapport om 

en række europæiske stofindtagelsesrum5. Som det fremgår, skiller ét stofindtagelsesrum, Skyen, 

sig markant ud fra en række af de øvrige i forhold til den gennemsnitlige antal besøgende pr. dag, 

der lå omkring 400 daglige besøg: 

  
 

Medarbejdernormeringen følger ifølge samme rapport ikke helt samme mønster: 

                                                 

 
5 Woods (2018) 
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Data er af ældre dato og der bør tages højde for lokale organisatoriske forhold. Det har indenfor 

tidsrammen ikke været muligt at undersøge dette nærmere, da det kræver en afdækning af de 

enkelte landes lovgivning og organisationskultur i forhold til sociale tilbud. 

 

2. Antallet af rygepladser 

Uroen i H17 er fortrinsvis relateret til brugere, der ryger kokain, ofte i forbindelse med venteliste. 

I 2017/18 reducerede man antallet af rygere, der kan være i rygerummene på samme tid fra 40 

til 20 for at efterkomme et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende luftkvaliteten. Men antallet af 

rygepladser er fortsat langt højere end i de øvrige danske rum.  

 

De tyske stofindtagelsesrum har ligeledes (i modsætning til de øvrige europæiske lande) 

offentliggjort antallet af hhv. injektions- og rygepladser i de nationale stofindtagelsesrum for de 

enkelte stofindtagelsesrum. I sammenligningen fremgår det, at H17 har et højt antal pladser til 

rygning: 

 

 Antal injektionspladser Antal rygepladser 

1-4 5-10 10-15 0 1-4 5-10 10-20 

Danmark 

(5 rum) 

1  

Vejle 

4 

H17,  

Skyen 

Aarhus,  

Odense 

 1  

Odense 

1  

Aarhus,  

Vejle 

1  

Skyen 

1  

H17 

Tyskland 

(22 rum)6 

9 12 1 3 8 10 0 

 

                                                 

 
6 Data hentet fra central tysk hjemmeside: https://www.drogenkonsumraum.net/standorte 

https://www.drogenkonsumraum.net/standorte
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Ifølge en undersøgelse af europæiske stofindtagelsesrum publiceret i 2018 tilbyder de europæiske 

stofindtagelsesrum gennemsnitligt 7-8 injektionspladser og 6-7 rygepladser.7 

 

Der bliver generelt flere rygere og færre injektionsbrugere i Europa. Mange europæiske rum har 

derfor udvidet tilbuddet og tilbyder nu også rum for rygere. Typisk opretter man adskilte rum til 

de to grupper, dels af praktiske årsager (fx luftkvalitet), dels for at forebygge konflikter mellem de 

to forskellige brugergrupper (7). 

 

I Norge tillader norsk lovgivning pt. kun tillader injektion i stofindtagelsesrummene, men man har 

i 2018 fremsat et lovforslag om etablering af rygepladser. Lovændringen begrundes med et ønske 

om at imødekomme – og nudge –brugere til i højere grad at ryge heroin frem for at injicere stoffet. 

Håbet er at man hermed kan reducere en del af skadevirkningerne forbundet med 

indtagelsesformen, fx de øgede risici for overdoser og veneskader. Erfaringer fra H17 viser dog at 

der også kan være tale om en modsatrettet bevægelse, så flere brugere går over til (også) at 

injicere stoffet. 

 

Der er ikke bedrevet megen forskning om rygning i stofindtagelsesrum, primært fordi 

hovedparten af evalueringer af stofindtagelsesrum stammer fra Canada og Australien, hvor man 

ikke tilbyder rygepladser. Laenen et al refererer til Shannon et al (2006) som konkluderer, at et 

overvåget rygerum for kokainrygere har stort potentiale i forhold til at reducere stofrelaterede 

helbredsproblemer (smitterisici) og stofrelaterede gener i det offentlige rum, ligesom der er bedre 

mulighed for at nå særligt yngre stofbrugere og brobygge til øvrige sociale tilbud (7). 

 

3. Åbningstider 

Siden februar 2017 har H17 haft åbent kl. 9:15-07:00 alle ugens dage. Til sammenligning har Skyen 

åbent i tidsrummet 7:15-22:00, mens de øvrige danske rum alene opererer i dagtimerne (typisk 

9-15). Odense og Vejle holder åbent lørdag, mens kun stofindtagelsesrummet i Aarhus holder 

åbent søndag.8 

 

Ingen tyske stofindtagelsesrum holder ifølge den tyske oversigtsside9 åbent døgnet rundt. I 

europæiske byer med flere stofindtagelsesrum ser vi en tendens til, at deres åbningstider tilpasses 

hinanden,10 så man til sammen dækker så stor en del af døgnet som muligt.  

 

Sammenhængen mellem et højt antal rygepladser/ kokainbrugere i H17 og åbningstiderne kan 

have en betydning for miljøet i huset, da et vedvarende forbrug af kokain kan medføre aggression 

og/eller psykotiske tilstande. Samtidig indtages kokainen ofte i grupper og har således et socialt 

element, halveringstiden er kort så det indtages ofte, og en del af brugerne er fristet til at tage 

ophold i forholdsvis lang tid.  

                                                 

 
7 Shannon et al (2006) i Laenen et al (2018) s. 40 
8 Forvaltningen evaluerer aktuelt placeringen af døgnåbningen, jf den politiske beslutning herom 
9 https://www.drogenkonsumraum.net/standorte 
10 Woods 2014 

https://www.drogenkonsumraum.net/standorte
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4. Adgang og sanktioner 

I danske og europæiske stofindtagelsesrum opererer man med en minimumsalder, typisk på 18 

år. Brugerne skal have længerevarende stofforbrug bag sig.  

 

Holland skiller sig ud fra de øvrige europæiske lande i forhold til krav om tilhørsforhold til 

kommunen (70% af rummene i Holland mod 24% af rummene i de øvrige lande) (10). 

 

Der er meget stor forskel på rummenes brug af sanktioner ved uacceptabel adfærd. I Odense og 

Vejle udstedes karantæne, fx ved salg af stoffer i rummet. Dette er kutyme i langt de fleste 

europæiske stofindtagelsesrum, hvoraf 53% benytter midlertidig karantæne. I Tyskland og 

Holland kan stofindtagelsesrummene udstede permanent karantæne.11 De (dengang) to 

stofindtagelsesrum i København (Skyen og Fixelancen) og ét rum i Tyskland fremhævedes i 2014 

særligt for få restriktioner efter brud på reglerne.  

 

I H17 har man siden foråret 2018 gjort sig erfaringer med ansættelse af vagtpersonale om natten 

efter en periode med megen stofsalg og voldsom adfærd. Vagternes formål er at skabe sikkerhed 

for brugere og medarbejdere, og dermed sikre at stofindtagelsesrummet kan holdes åbent.12 

Holdningerne hertil er blandede; vagter kan opleves som kontraproduktivt i forhold til den 

pædagogiske tilgang, men samtidig øge trygheden. Til sammenligning har 33% af de europæiske 

stofindtagelsesrum vagter blandt de ansatte.13 Der er desværre ikke henvisninger til de enkelte 

rum/lande i den tilgængelige litteratur.  

 

5. Organisationsmodel 

H17 er Danmarks eneste stofindtagelsesrum, der drives rent kommunalt. Kirkens Korshær er 

involveret i driften af de tre stofindtagelsesrum i Odense, Aarhus og Vejle, ligesom 67% af de 

europæiske stofindtagelsesrum drives af non-profit organisationer.14 

 

EMCDDA skelner mellem tre modeller for et stofindtagelsesrum15:  

a. Et rum integreret med øvrige (lavtærskeltilbud) til målgruppen (fx værested, café eller 

misbrugsbehandlingstilbud). 57% af de europæiske stofindtagelsesrum er organiseret 

efter denne model.16 

b. Et specialiseret rum, som alene tilbyder lokaler og remedier til stofindtagelse. 30% af de 

europæiske rum er organiseret som specialiserede rum (14).  

c. Mobile rum som fx Fixelancen. 

                                                 

 
11 Woods 2014; Laenen et al 2018 
12 jf. fredagsmail til SUD den XX.9. 
13 http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/drug-consumption-rooms_en 
14 Laenen et al 2018 s. 109. Desværre gives der ingen henvisninger til hvilke specifikke rum 
der drives som hhv. integrerede og specialiserede 
15 EMCDDA (2018) 
16 Laenen et al (2018) 
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Det har ikke været muligt indenfor tidsrammen nærmere at bestemme, hvilke europæiske 

stofindtagelsesrum der drives hhv. integreret og specialiseret, hvilke bevægegrunde man har haft 

i forhold til placering og hvilke fordele og ulemper organisationsformen kan føre med sig.  

 

Stofindtagelsesrum er ét af svarene på en åben stofscene, hvor stofbrugere forsamler sig for at 

købe og bruge stoffer. I en undersøgelse fra 2014 sammenligner Waal et al17 forskellige 

europæiske strategier i forhold til åbne stofscener i hhv. Amsterdam, Frankfurt, Zürich, Wien og 

Lissabon. Strategierne giver et billede af mulige interventioner og organisationsmodeller, som kan 

medføre større eller mindre effekt i forhold til et koncentreret stofmiljø, som det man ser omkring 

H17: 

 

1. I Amsterdam udviklede åbne stofscener sig allerede fra sen-70erne. Byen var et 

forgangstilfælde i forhold til skadesreducerende indsatser, som blev kombineret med en 

massiv politiindsats mod forsamlinger af stofbrugere i det offentlige rum. Dette i 

kombination med integration af misbrugsrelaterede sundhedsydelser, sociale tilbud og 

psykiatrien, herunder fx heroinbehandling, tilbud til dobbeltdiagnosticerede og styrket 

misbrugsbehandling i fængsler, har ført til at der ikke længere er en mærkbar åben 

stofscene i byen.   

2. I Frankfurt udviklede der sig en stor åben stofscene i 1980erne i ”Taunusanlage”, som 

indledningsvis blev mødt med skiftevis liberale og repressive politiindsatser. For at 

komme problemet til livs, besluttede et partnerskab af repræsentanter for det politiske 

niveau, politiet, retssystemet, det sociale system og ngoer i 1991 en strategi (Mit 

Drogenabhängige zu leben”), der kombinerer et udvidet opsøgende 

skadesreduktionsprogram med nultolerance overfor stofbrug og -salg i det offentlige rum. 

Indsatsen består af 4 søjler: Forebyggelse (for unge), skadesreduktion (for stofbrugere), 

behandlingstilbud (for brugere motiveret herfor), og en repressiv politiindsats (for 

brugere der bedriver kriminalitet eller forstyrrer den offentlige orden). Man fremhæver 

særligt at det er koordineringen mellem alle aktører på området, der er afgørende for 

indsatsens succes. 18 

3. I Zürich udviklede der sig en stor åben stofscene i Platzspitze (”Nåleparken”). I 1990erne 

blev situationen beskrevet som katastrofal, og man besluttede på samlet kommunalt, 

regionalt og nationalt niveau at føre en fælles plan ud i livet i samarbejde mellem politi, 

behandlingssystemet og de sociale myndigheder. Man har udviklet tilgangen SIP (security, 

intervention, prevention), baseret på opsøgende socialt arbejde i tæt samarbejde med 

politiet og med fælles it-system. Skadesreducerende tiltag tilpasset den enkelte er en 

hjørnesten i indsatsen, og alle stofbrugere bliver tilbudt behandling, også ved tvang og i 

fængslerne. Behandling kombineres med kontrol i form af fx nultolerance overfor stofsalg 

og forsamlinger af stofbrugere, samt deportation af udenbys brugere til deres 

hjemkommune. 

                                                 

 
17 Waal et al (2014)  
18 Nanna W Gotfredsen (1988) 
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4. I Wien formulerede man i 1990 en ”zusammenleben”-politik i forsøget på at rumme den 

åbne stofscene i ”tolerancezoner” med politiovervågning og opsøgende sociale indsatser 

men uden øvrige sociale tilbud (i et forsøg på at gøre zonerne uattraktive). Udenfor 

zonerne skulle politiet til gengæld gribe ind overfor forsamlinger af stofbrugere. En 

offentligt finansieret social organisation leverede lavtærskelydelser til brugerne, og 

faglige uddannelsesprogrammer og boliganvisninger var kerneelementer i indsatsen. I 

dag er zonerne nedlagt, og man forebygger udvikling af nye stofscener med 

politiovervågning af sårbare områder samt opsøgende sociale tilbud. Næsten 100% af 

stofbrugerne er dækket af sundhedssystemet og sociale forsikringssystemer, men der er 

fortsat behov for yderligere psykiatriske tilbud.  

5. Lissabon udviklede som havneby adskillige åbne stofscener fra 1970erne. Efter 

mislykkede forsøg på at kontrollere området, vedtog man en national 

afkriminaliseringsstrategi, hvor brugere kunne besidde stof til 10 dage uden at blive 

retsforfulgt. Til gengæld kan myndighederne henvise brugere til regionale programmer 

bestående af psykologer og socialarbejdere, som i en form for retssal kan visitere 

afhængige brugerne til behandling. 

Artiklen opsummerer flere elementer, som går igen i de fem byers kamp mod åbne stofscener og 

som har ført til en vis succes:  

• Rusmiddelafhængighed ses som et sundhedsproblem, men også som social adfærd som 

skal reguleres i det offentlige rum. 

• Mentale sundhedsproblemer er ofte afgørende for rusmiddelforbruget og skal behandles 

effektivt, ligesom der skal være hurtig adgang til substitutionsbehandling og 

lavtærskeltilbud. 

• Indsatser skal deles mellem forskellige professioner og servicesystemer i et fælles ansvar. 

• Konsensus på højt politisk niveau kan skabe effektive strategier – løsninger rækker langt 

ud over politiske embedsperioder.   

• Kommunikation og koordination mellem kontrols- og hjælpeforanstaltninger er vigtig.  

I København mødes Socialforvaltningen, lokalt politi og relevante lokale lavtærskeltilbud, 

herunder H17 og Skyen, med faste kadencer for at styrke samarbejdet. Parallelt hermed kan man 

drøfte relevante enkeltsager i et ligeledes formelt samarbejde mellem politi, socialforvaltning, og 

psykiatri (PSP). Samtidig kommer udgående medarbejdere fra Hjemløseenheden og CRK i 

rummene og er således umiddelbart tilgængelige for brugerne. 

 

6. Personale tilknyttet stofindtagelsesrummene 

Generelt udgøres hovedparten af medarbejderne i stofindtagelsesrummene af 

sundhedsuddannede og pædagogisk uddannet personale, såvel i Danmark som i det øvrige 

Europa. Der tilbydes ud over mulighed for stofindtag typisk sundhedsfaglig vejledning og 

brobygning til øvrige sociale tilbud og sundhedsydelser.  

 

Ifølge EMCDDA er der ansat sygeplejersker i 80% af stofindtagelsesrummene mod 78% med 

socialfaglige medarbejdere. 33% af de europæiske stofindtagelsesrum benytter sig af 
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vagtpersonale, og 24% og 7% ansætter hhv. lønnede og ulønnede peers19. Igen er der ingen 

nærmere bestemmelse af detaljer for de enkelte rum. 

 

 
 

Det videre arbejde  

Størstedelen af forskningen i stofindtagelsesrum centrerer sig om sundhedsfaglige forhold for 

brugerne af rummene – særligt overdosis- og smitterisici – eller om kriminalitet i relation til 

rummene. Der er sparsom viden om drift af rummene, herunder udfordringer med særlige 

brugergrupper. 

 

Vi har udsendt engelsksproget (og i to tilfælde spansksproget) spørgeskema til følgende 

stofindtagelsesrum i Europa: Oslo, Paris, Bilbao, Barcelona, Hamborg, Berlin, Frankfurt, Bern og 

Regenboog Groep (sammenslutning af stofindtagelsesrum i Holland). Vi har indarbejdet de svar vi 

har modtaget og vil følge op ved at ringe til de resterende snarest muligt.  

 

Flere af de europæiske stofindtagelsesrum som vi har været i kontakt med, efterspørger et 

umiddelbart resultat af deres arbejde med at besvare spørgsmålene (fx en rapport), men også et 

ønske om at samarbejde tættere med andre stofindtagelsesrum på tværs af by- og landegrænser.  

 

                                                 

 
19 http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/drug-consumption-rooms_en 
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Denne lille undersøgelse ville kunne fungere som startskuddet for en videndeling på tværs, 

optimalt via det internationale netværk for stofindtagelsesrum (INDCR). 
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Bilag: Data vedrørende udvalgte stofindtagelsesrum i Danmark og Europa 

Nedenfor præsenteres en række udvalgte data om danske og udenlandske stofindtagelsesrum i 
skemaform.  
Data for de danske stofindtagelsesrum er fortrinsvis hentet fra rummenes afrapportering til 
Sundheds- og Ældreministeriet 2018 samt fra direkte kontakt.  
Data fra de europæiske stofindtagelsesrum er hentet fra en mindre 
spørgeskemaundersøgelse/rundringning.  
Disse data suppleres med data fra litteraturstudiet i nederste kolonne. 
 

 Driftsherre  Driftsbudget (1000 kr.) Organisationsmodel 

H17 Københavns Kommune 19.574 Specialiseret20 

Skyen We Shelter 10.825 Integreret 

Aarhus 
 

Kirkens Korshær 3.701* Integreret 

Odense Kirkens Korshær 2.048* Integreret 
 

Vejle Kirkens Korshær 1.976* Integreret 

Data fra 
litteratur-
gennemgang 

Typisk privat drevet og kommunalt/regionalt/statsligt finansieret 

*Egne tal fra Kirkens Korshær. Budgetterne dækker sundhedsrum og stofindtagelsesrum og 

stofindtagelsesrummene drives i tilknytning til værestedsfunktion, hvorfor tallene ikke direkte kan sammenlignes. 

 

 

  

                                                 

 
20 Integreret: I sammenhæng med øvrige lavtærskeltilbud til målgruppen – ofte i 
samme hus. Specialiseret: Uden øvrige tilbud til målgruppen i direkte 
sammenhæng 
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 Åbningstider Kapacitet Ydelser 

 Daglige 
timer 
hverdage  

Daglige 
timer 
weekend 

Antal 
injektions-
pladser 

Antal 
rygeplads
er 

Sundhed Sociale 
/ 
brobyg
ning  

Måltider
/ café 

Over-
natning 

H17 21,75 21,75 8 20 Ja Ja Café 
drives af 
ngo med 
særskilt 
budget 

Nej 

Skyen 14,75 14,75 9 8 Ja Ja Tilknytni
ng til 
værested 
med 
særskilt 
budget 

Nej 

Aarhus 
 

7 7 5 4 Ja Ja Nej 

Odense 6 5 (søndag 
lukket) 

5 0 Ja Ja Nej 

Vejle 6 5 (søndag 
lukket) 

3 2 Ja Ja Nej 

 

Bilbao 7,5 7,5 6 4 Ja Ja Ja Nej 

Oslo 13 6,5 6 0 Ja Ja Nej Ja 

Amsterdam 8 8 9 9 Nej Ja Ja Ja 

Berlin  6 ? 6 7 Ja Ja Ja Nej 

Hamburg 6,5 0 4 4-6 
(4 ekspres 
til rygning 
af kokain) 

Ja Ja Ja Ja 

 

Data fra 
litteratur-
gennemgang 

Gns. 7,5 
(tyske 
rum)21 

 Gns 6,6 

(tyske rum) 

(2). 
7-8 for 
europæisk
e rum22. 

Gns 3,6 

(tyske 

rum). 
6-7 
europæisk
e rum (2). 

84,4% 
har 
sygepleje
rske, 
59,4% 
læge (3)   

Ukendt 61% 
europæis
ke rum 
(3) 

Ukendt 

 

  

                                                 

 
21Data hentet fra central tysk hjemmeside: https://www.drogenkonsumraum.net/standorte 
22 Laenen et al (2018) pba. Woods (2014) 

https://www.drogenkonsumraum.net/standorte
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 Travlhed 2017 Indtagelsesmåde Fordeling af rusmidler 

 Antal 
unikke 
brugere i 
2017 

Antal 
stofindtag 
i 2017 

Injektion Rygning Pct. 
heroin 

Pct. 
kokain 

Pct. 

heroin/ 
kokain 

Pct. 
øvrige 

H1723 3.164 240.801 35,3% 64,5% 16% 40% 23% 20% 

Skyen 4.424 170.707 35,3% 64,5% 12% 63% 20% 6% 

Aarhus 333 9.002 47% 50% 37% 37% 0% 26% (19% 
ritalin) 

Odense 320 9.404 91,9% 0,0% 27% 20% 14% 39% 

Vejle 75 1.188 72,7% 12,8% 50% 23% 3% 26% (16% 
ritalin/6% 
amfetami

n) 

 

Bilbao Ukendt  Ukendt 44,5% 55,5% 57% 28% 16% 0% 

Oslo Ukendt Ukendt 100% 0% 100% 0% 0% 0% 

Amsterdam Ukendt Ukendt 64% 36% 25% 25% 20% 30% 
(metadon

/ kokain 
20 %) 

Berlin  Ukendt Ukendt 47% 51% 76% 16% 6% 1% 

Hamburg Ukendt Ukendt 34,3% 43,7% 45,1% 37,5% 16,4% 1,1% 

Data fra 
litteratur-
gennemgan
g 

Bred variation i 
europæiske rum med 
20-400 besøg pr. dag - 6 
unavngivne rum med 
over 200 besøg pr. dag 
(3). 

Gns. 72 
besøg pr. 
dag (1-
296) (3) 

Gns 51 
besøg pr. 
dag (3-
260) (3) 

    

 
 

                                                 

 
23 Frem til juli 2017 holdt Skyen døgnåbent fra 7:45-6:45, men fra 1. juli overgik funktionen til H17. Data for 2017 vil 
derfor ikke kunne sammenlignes med kapacitetsudnyttelsen for 2018. 


