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Afrapportering om stofindtagelsesrum til Sundheds- og Ældreministeriet 

(2017) 

 

1. Stofindtagelsesrummenes beliggenhed, åbningstider og kapacitet, 

hvorved forstås antal indtagelsespladser 

Der er aktuelt to stofindtagelsesrum i Socialforvaltningen i Københavns 

Kommune: Skyen og H17.  

Brugerne af stofindtagelsesrummene kan være anonyme og behøver ikke at 

opgave navn eller CPR-nummer. Første gang brugerne benytter et 

stofindtagelsesrum, skal de registreres og kan her oplyse et kaldenavn 

(alias), fødselsår, hjemkommune og køn.  

Beliggenhed 

Stofindtagelsesrummene er begge placerede på Vesterbro i området 

omkring Halmtorvet og Istedgade. 

Skyen har til huse i Mændenes Hjem på Lille Istedgade 2, og H17 ligger på 

Halmtorvet 17.  

Åbningstider 

Frem til d. 1. juli 2017 har Skyen haft døgnåbent fra kl. 7.45 til 6.45, 

hvorefter døgnåbningen overgik til H17. Fra d. 1. juli 2017 har Skyen haft 

åbent fra kl. 07.15 til 22.00 (dørene lukkes for nye indtag kl. 21.30). 

Frem til d. 1. juli 2017 har H17 haft åbent fra kl. 07.30 til 23.30. Herefter har 

H17 haft døgnåbent alle dage. Der lukkes for rengøring fra kl. 07.00 til 

09.15. 

Der holdes kun undtagelsesvist lukket i stofindtagelsesrummene, når det er 

nødvendigt af hensyn til normering og sikkerhed for brugere og personale. 

Kapacitet 

I Skyen er der 9 pladser til injektion og 8 pladser til rygning. I tilfælde af kø 

får brugerne tildelt 45 minutter til at injicere og 35 minutter til at ryge deres 

stof. 

 

H17 har 20 pladser til rygning og 8 pladser til injektion. Derudover er der et 

stort afslapningsområde og et modtagelsesområde, hvor der som 

udgangspunkt ikke er pladsbegrænsning. 
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2. Adgangen til stofindtagelsesrummene, herunder inklusions- og 

eksklusionskriterier 

 

Inklusions- og eksklusionskriterierne er de samme som i den foregående 

afrapportering for 2016.  

Inklusionskriterier  

For at benytte de to stofindtagelsesrum skal man minimum være 18 år og 

have et længerevarende problematisk brug/misbrug/afhængighed af hårde 

stoffer.  

Eksklusionskriterier  

I udgangspunktet er stofindtagelsesrummene åbne for alle i målgruppen jf. 

inklusionskriterierne. Dog er der i praksis visse undtagelser.  

Hvis medarbejderne i tilbuddene bliver bekendt med brug af tilbuddene af 

unge under 18 år, indberettes dette til de sociale myndigheder. 

I stofindtagelsesrummene gives der som udgangspunkt ikke 

længerevarende karantæner, men der findes følgende sanktioner, som 

benyttes, hvis personale og ledelse finder det nødvendigt: 

1) henvisning til næste vagt, 2) bortvisning i 24 timer, 3) ingen brug af rum 

før der er afholdt samtale med ledelsen eller konfliktråd og 4) tilhold (som 

politiet giver). 

 

 

 

 
Skyen H17 

Beliggenhed 
Lille Istedgade 2, 

1706 Kbh. V 

Halmtorvet 17, 

1700 Kbh. V 

Åbningstider 07.15-22.00 alle dage 09.15-07.00 alle dage 

Kapacitet fordelt på 

injektion og rygning 

9 injektionspladser 

8 rygepladser 

8 injektionspladser 

20 rygepladser 

Samlet kapacitet 17 28 
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3. De stoftyper, der er adgang til i stofindtagelsesrummene 

Adgangen til stoftyper er den samme som i den foregående afrapportering 

for 2016.  

I Skyen og H17 er alle stoffer tilladt. Det vil primært sige kokain, heroin, 

metadon, men også ritalin, benzodiazipiner og andre pilletyper.  

Det er ikke tilladt at ryge hash eller pot i rygerummene. 

4. De stofindtagelsesmåder, der er adgang til at benytte i 

stofindtagelsesrummene 

Adgangen til stofindtagelsesmåder er den samme som i den foregående 

afrapportering for 2016.  

I Skyen og i H17 kan man indtage sine stoffer/medicin ved injektion, nasalt, 

peroralt og rektalt. Desuden kan man også ryge sine stoffer (dog ikke hash 

eller pot). 

5. De social- og sundhedsfaglige tilbud, der er adgang til i 

stofindtagelsesrummene, og hvordan adgangen er sikret, hvis der 

er tale om eksternt placerede tilbud 

Adgangen til de social- og sundhedsfaglige tilbud er tilsvarende den 

foregående afrapportering for 2016.  

Der er i Skyen og i H17 både ansat pædagogiske, socialfaglige og 

sundhedsfaglige medarbejdere for at møde borgernes behov. Så vidt muligt 

løses alle akutopståede sundhedsfaglige problemstillinger på stedet. Det 

kan fx dreje sig om sårrensning, hygiejnevejledning, venescanning og 

behandling af overdoser. For længerevarende behandlingsforløb henvises 

til relevante eksternt placerede social- og sundhedsfaglige tilbud. 

At få brugerne til at benytte sig af stofindtagelsesrummene er et mål i sig 

selv, idet det er en væsentlig del af opdraget for stofindtagelsesrum at få 

stofbrugerne væk fra gaden. Dette først og fremmest for stofbrugernes 

skyld, så de kan få adgang til relevant hjælp af både sundheds- og 

socialfaglig karakter, men også af hensyn til lokalmiljøet omkring 

stofindtagelsesrummene.  Dertil kommer, at en anden primær opgave er at 

komme i dialog med brugerne og i fællesskab finde en vej ud af misbruget. 

Det pædagogiske og socialfaglige arbejde er derfor en hjørnesten i 

stofindtagelsesrummene og indebærer konfliktløsning, motivationsarbejde 

og brobygning til fx misbrugsbehandling. Det socialfaglige arbejde 
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understøttes på Mændenes Hjem af de fysiske rammer, idet Mændenes 

Hjem også tilbyder mulighed for spisning, café og herberg. 

Medarbejderne i stofindtagelsesrummene henviser og forsøger at motivere 

brugerne til at opsøge relevante social- og sundhedsfaglige tilbud. 

Brugernes indskrivning kan ikke sikres, da ikke er tale om følgeordninger 

eller lignende. 

Opsøgende medarbejdere fra Hjemløseenheden og fremskudte behandlere 

fra Center for Rusmiddelbehandling København færdes dagligt i Skyen og 

H17. Dette er med henblik på afklaring og udredning af brugernes situation 

og for mest effektivt at kunne henvise til og iværksætte relevante tilbud. I 

H17 har de opsøgende og fremskudte medarbejdere faste kontorpladser. 

Der henvises til s. 11-13 for mere information. 

Datamateriale  

På tilsvarende vis som i afrapporteringen for 2016 skal det bemærkes, at 

der også i denne rapport er tale om minimumstal.  

6. Antal registrerede brugere siden stofindtagelsesrummenes 

oprettelse 

 Skyen H17 I alt 

Antal registrerede 

brugere siden opstart 
6.991 3.593 10.584 

 

7. Opnåede resultater 

 

a) Antal brugere og udsving i antallet over måneder og år 

 

Nedenfor følger hhv. en oversigt over antal brugere pr. år og pr. måned. Til 

sammenligning er det samlede tal for 2016 også præsenteret i førstnævnte 

tabel. Det skal bemærkes, at antal brugere er opgjort efter antal 

registrerede kaldenavne, hvorfor der kan være en vis usikkerhed. 

Antal brugere pr. år 

 Skyen H17 I alt 

2016 4.289* 1.607** 5.896 

2017 4.424 3.164 7.588 
*) Det har ikke været muligt at opdele data mellem Skyen og det midlertidige 

stofindtagelsesrum for 2016, hvorfor det er lagt sammen. Bemærk at sidstnævnte 

tilbud blev afviklet per d. 16. juli 2016. 

**) Tallene fra H17 er fra åbningen d. 2. august 2016 til d. 31. december. 

 

Se bilag 1 for en uddybende fordeling på køn og fødselsår. 
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Antal brugere pr. måned for 2017 

 

b) Antal stofindtagelser fordelt på indtagelsesmåder og stoftyper 

samt udsving i antallet over måned og år 

Antal stofindtagelser pr. år 

 Skyen H17 I alt 

2015 219.825  250.160* 

2016 207.971 62.703** 287.974* 
2017 170.707 240.801 411.508 

*) I det samlede antal af stofindtagelser indgår tal fra afviklede stofindtagelsesrum. 

**) Tallene fra H17 er fra åbningen d. 2. august 2016 til d. 31. december. 

 

Antal stofindtagelser fordelt på indtagelsesmåder for året 2017* 

 

Registrerede 

indtagelses-

måder 

Skyen H17 
Totalt 

indtag Injektionsrum Rygerum Injektionsrum Rygerum 

Injektion 38.074 75 36.946 206 75.301 

Rygning 117 44.972 528 91.914 137.531 

Sniffet 154 6 156 7 323 

Hovedtal 
38.345 45.053 37.630 92.127 

213.155 
83.398 129.757 

*Antal stofindtagelser fordelt på indtagelsesmåder er registreret fra d. 1. juni 2017 

 

 

Måned Skyen H17 

Injektionsrum Rygerum Injektionsrum Rygerum 

Januar 918 893 423 859 

Februar 840 815 425 900 

Marts 927 874 483 908 

April 869 918 471 903 

Maj 964 994 462 830 

Juni 914 923 521 850 

Juli 741 722 578 912 

August 768 721 552 887 

September 765 681 512 795 

Oktober 718 632 506 746 

November 718 625 505 740 

December 724 624 530 744 
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Antal stofindtagelser fordelt på stoftyper for året 2017 

Stoftyper Skyen H17 Totalt indtag 

Anden sammensætning  71 25 96 

Heroin  21.011 38.811 59.822 

Heroin/Kokain  34.131 56.428 90.559 

Heroin/Metadon  17 8 25 

Ikke aktiv stof/bøf  22 9 31 

Ketamin  9 8 17 

Ketogan  7 2 9 

Kokain  106.702 96.787 203.489 

Metadon  4.390 2.952 7.342 

Metadon/Kokain  2.637 3.382 6.019 

Piller andet  22 26 48 

Piller diazepine gruppen  11 7 18 

Piller opioide gruppen  34 1.234 1.268 

Ritalin  312 390 702 

Speed/Amfetamin  276 265 .541 

Ukendt stof  1.055 40.467 41.522 

Hovedtotal 170.707 240.801 411.508 

 

Nedenfor ses oversigter over månedlige antal stofindtagelser fordelt på 

stoftyper. Tallene er opgjort pr. stofindtagelsesrum.  

For at gøre den efterfølgende præsentation af data mere overskuelig, er 

stoftyperne med en uklar definition og/eller få registreringer samlet i en 

”øvrige”-kategori. Det drejer sig om følgende: Anden sammensætning, 

Heroin/Metadon, Ikke aktivt stof/bøf, Ketamin, Ketogan, Piller andet, Piller 

diazepine gruppen, Piller opioide gruppen.  

For udspecificeret data se bilag 2. 

Bemærk, at både Skyen og H17 deles op i to rum i opgørelserne. 
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Skyen (injektionsrum) 

Antal månedlige stofindtagelser fordelt på stoftyper  

 Stoftyper 

Måned Heroin 
Heroin/ 

Kokain 
Kokain Metadon 

Metadon/ 

Kokain 
Ritalin 

Speed/ 

Amfetamin 

Ukendt 

stof 
Øvrige Total 

Januar 750 1.065 6.415 383 169 10 11 16 12 8.831 

Februar 904 950 5.051 295 179 9 11 6 15 7.420 

Marts 942 1.136 5.605 344 247 9 22 18 14 8.337 

April 739 743 5.540 345 216 15 16 22 10 7.646 

Maj 830 872 5.747 441 185 22 16 49 22 8.184 

Juni 852 838 4.896 349 168 16 7 23 13 7.162 

Juli 656 600 3.724 258 169 20 9 17 14 5.467 

August 559 460 3.362 210 138 18 8 23 14 4.792 

September 663 474 3.923 214 168 17 19 29 14 5.521 

Oktober 597 530 3.748 241 94 19 6 27 15 5.277 

November 744 559 3.473 258 88 12 15 35 17 5.201 

December 733 707 3.006 291 96 17 6 59 10 4.925 

Total 8.969 8.934 54.490 3.629 1.917 184 146 324 170 78.763 

 

 

Skyen (rygerum) 

Antal månedlige stofindtagelser fordelt på stoftyper 

 Stoftyper 

Måned Heroin 
Heroin/ 

Kokain 
Kokain Metadon 

Metadon/ 

Kokain 
Ritalin 

Speed/ 

Amfetamin 

Ukendt 

stof 
Øvrige Total 

Januar 1.189 2.667 5.887 128 3 3 14 90 0 9.981 

Februar 1.066 2.676 5.102 82 31 25 2 52 3 9.039 

Marts 1.150 2.803 5.346 134 46 4 7 91 1 9.582 

April 1.066 2.460 4.858 126 63 14 8 83 4 8.683 

Maj 1.314 2.514 5.483 98 50 10 42 90 6 9.607 

Juni 1.204 2.800 5.016 40 77 2 26 46 4 9.215 

Juli 717 1.817 3.159 37 63 4 8 64 0 5.869 

August 973 1.590 3.485 31 83 8 9 79 2 6.260 

September 869 1.480 3.449 18 73 12 7 39 0 5.947 

Oktober 889 1.395 3.305 22 73 19 2 47 1 5.753 

November 841 1.637 3.654 25 93 17 0 28 0 6.295 

December 764 1.358 3.468 20 65 10 5 22 2 5.714 

Total 12.042 25.197 52.212 761 720 128 130 731 23 91.944 
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H17 (injektionsrum) 

Antal månedlige stofindtagelser fordelt på stoftyper 

 Stoftyper 

Måned Heroin 
Heroin/ 

Kokain 
Kokain Metadon 

Metadon/ 

Kokain 
Ritalin 

Speed/ 

Amfetamin 

Ukendt 

stof 
Øvrige 

Hoved 

total 

Januar 630 918 1.604 219 288 14 35 236 92 4.036 

Februar 661 1.118 1.358 154 316 13 40 205 99 3.964 

Marts 720 1.236 1.882 154 219 15 26 310 140 4.702 

April 478 937 2.186 206 229 15 18 286 145 4.500 

Maj 483 1.052 2.030 196 250 14 2 194 123 4.344 

Juni 478 1.173 2.335 205 281 4 5 171 112 4.764 

Juli 807 1.530 2.530 171 181 16 22 229 86 5.572 

August 578 1.716 3.262 246 215 19 20 340 94 6.490 

September 508 1.165 2.287 92 170 18 20 271 97 4.628 

Oktober 647 1.294 2.906 99 246 13 17 344 99 5.665 

November 472 1.088 2.492 101 141 26 32 326 94 4.772 

December 716 1.556 2.588 108 192 35 25 406 110 5.736 

Total 7.178 14.783 27.460 1.951 2.728 202 262 3.318 1.291 59.173 

 

H17 (rygerum) 

Antal månedlige stofindtagelser fordelt på stoftyper 

 Stoftyper 

Måned Heroin 
Heroin/ 

Kokain 
Kokain Metadon 

Metadon/ 

Kokain 
Ritalin 

Speed/ 

Amfetamin 

Ukendt 

stof 
Øvrige Total 

Januar 3.355 5.073 9.160 54 124 2 0 2.177 4 19.949 

Februar 3.556 5.729 8.772 100 84 12 0 2.574 8 20.835 

Marts 2.929 4.304 8.060 204 29 17 0 2.896 0 18.439 

April 2.637 3.253 6.094 313 32 9 0 3.198 0 15.536 

Maj 2.573 3.016 5.034 201 55 24 0 2.656 5 13.564 

Juni 2.825 3.054 4.420 35 29 24 0 2.331 0 12.718 

Juli 2.827 3.692 6.045 35 78 19 0 3.940 3 16.639 

August 2.062 3.133 5.873 19 91 40 1 4.098 4 15.321 

September 2.003 2.773 4.038 15 22 7 2 2.526 0 11.386 

Oktober 2.518 2.861 3.712 16 38 7 0 3.420 2 12.574 

November 2.129 2.325 3.704 5 34 10 0 3.273 2 11.482 

December 2.219 2.432 4.415 4 38 17 0 4.060 0 13.185 

Total 31.633 41.645 69.327 1.001 654 188 3 37.149 28 181.628 
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c) Antal assisterede stofindtagelser 

Assisterede stofindtagelser dækker over tilfælde, hvor injektionsbrugere 

ikke fysisk er i stand til at indtage deres stof på egen hånd og derfor 

modtager assistance til injektion, dog ikke af stofindtagelsesrummenes 

personale.  

 Skyen H17 

2016 225* 95* 

2017 481 298 

*) Assisterede indtag er registreret fra slutningen af juni 2016. 

 

d) Antal akutte behandlinger ved stofindtagelsesrummets personale 

eller tilkaldte ambulancebehandlere for overdosis/svær 

forgiftning, hvorved forstås at brugeren ikke kan trække vejret ved 

egen hjælp.  

 Skyen H17 I alt 

2015 179*  200*** 

2016 180* 37** 223*** 

2017 118   161 276 

*) Det har ikke været muligt at opdele data mellem Skyen og det midlertidige 

stofindtagelsesrum, hvorfor det er lagt sammen. Bemærk at sidstnævnte tilbud er 

afviklet per den 16. juli 2016. 

**) Tallene fra H17 er fra åbningen d. 2. august 2016 til d. 31. december. 

***) I det samlede antal af overdoser indgår tal fra afviklede stofindtagelsesrum. 

 

Samlet set er der med 276 overdoser i 2017 sket en stigning i 

overdosistilfælde på 24 procent i forhold til 2016, hvor der var 223 

overdoser. Stigningen modsvares dog af en endnu større stigning i det 

totale antal stofindtag, der er gået fra 287.974 indtag i 2016 til 411.508 i 

2017, hvilket svarer til en stigning på 43 procent. Der er således sket et fald 

i antallet af overdoser i forhold til antallet af stofindtagelser fra 0,08 

procent i 2016 til 0,07 procent i 2017.  

 

Ses der på de enkelte stofindtagelsesrum, ligger antallet af overdoser i 

Skyen 36 procent lavere i 2017 end i 2016. Dog skal der tages højde for, at 

tallene fra Skyen er lagt sammen med tal fra afviklede stofindtagelsesrum 

for 2015 og 2016, hvilket ikke er tilfældet for 2017. Ses der på H17, skal der 

tages højde for, at H17 kun havde åbent 5 måneder i 2016. Ses der derfor 

på det gennemsnitlige antal af overdosistilfælde pr. måned, er der sket en 

stigning fra 7,5 overdosistilfælde pr. måned i 2017 til 13,4 overdosistilfælde 

pr. måned i 2017. Udsvingene i antallet af overdosistilfælde kan bl.a. 

skyldes, at døgnåbenfunktionen overgik fra Skyen til H17 pr. d. 1. juli 2017.   
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Ingen af overdosistilfældene har haft dødelig udgang.  

Se bilag 3 for en nærmere specificering af overdosistilfælde i 2017. 

e) Antal sygeplejefaglige interventioner, hvorved forstås bl.a. 

vurdering af helbredstilstand 

Tallene i nedenstående tabel dækker over skadesreducerende og 

forebyggende indsatser: sårpleje, medicinsk intervention, observation, 

overdosisbehandling og lignende. 

Skyen H17 

163 2.202 

 

Se bilag 4 for en mere uddybende fordeling på kategorier. 

f) Antal sundhedsfaglige råd og vejledninger, hvorved bl.a. forstås 

råd og vejledning om stofindtagelse 

Tallene i nedenstående tabel dækker over sundhedsfaglige råd og 

vejledninger ift. ernæring, hygiejne/smitte, injektionsteknik mm.. 

Derudover dækker de over de socialfaglige/pædagogiske ydelser: 

konfliktløsende samtaler, motiverende samtaler, omsorgssamtaler of 

relationssamtaler. 

Skyen H17 

1.294 3.319 

 

Se bilag 4 for en mere uddybende fordeling på kategorier. 

g) Antal henvisninger til andre sundhedsfaglige tilbud end dem, der 

er adgang til i stofindtagelsesrummene samt udsving i antallet 

over år 

Tallene i nedenstående tabel dækker over sygeplejehenvisninger til fx læge, 

skadestue og lignende.  

 Skyen H17 

2015 593  

2016 673 302 

2017 366 1407 

 

Se bilag 4 for en mere uddybende fordeling på kategorier. 
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h) Antal henvisninger til andre socialfaglige tilbud end dem, der er 

adgang til i stofindtagelsesrummene samt udsving i antallet over 

år   

 

Tallene i nedenstående tabel dækker over henvisninger til fx 

Hjemløseenheden, herberger og lignende.  

 

 

Se bilag 4 for en mere uddybende fordeling på kategorier. 

i) Antal henvisninger til stofmisbrugsbehandling 

 Skyen H17 

2015 22  

2016 25 7 

2017 11 80 

 

 Se bilag 4 for en mere uddybende fordeling på kategorier. 

Antallet af henvisninger er lavt i forhold til det samlede antal brugere. Det 

skyldes først og fremmest, at det kun er 18 procent af brugerne, der har 

bopæl i Københavns Kommune og dermed kan visiteres til kommunens 

rusmiddelbehandlingsenheder. Desuden skønnes det, at en del af brugerne 

allerede er i behandling. 

Derudover kan det ikke fastslås, hvor mange brugere, der er kommet i 

behandling, da anonymiteten gør, at man ikke kan sammenholde 

registreringerne med de CPR-numre, der visiteres til behandling i en af 

kommunens rusmiddelbehandlingsenheder. 

Personalet i stofindtagelsesrummene motiverer borgerne til at gå i 

behandling.  

For at styrke brobygning til misbrugsbehandling har Københavns Kommune 

valgt at ansætte udgående behandlere i rusmiddelbehandlingsenhederne. 

De udgående behandlere har i 2017 registreret antallet af borgere, de dels 

selv har haft kontakt til, og dels har henvist til Center for 

Rusmiddelbehandling København.  

 Skyen H17 

2015 155  

2016 105 169 

2017 65 647 
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Antal borgere, som Fremskudt 
Behandling har haft kontakt til 

155 borgere, heraf 109 unikke 
borgere 
 

Antal borgere, som har været til 
lægesamtale i Center for 
Rusmiddelbehandling København 
(henvist af fremskudte behandlere) 

31 borgere, heraf 24 unikke borgere 
 

Antal kontakter til indskrevne 
borgere i Center for 
Rusmiddelbehandling København 
(henvist af fremskudte behandlere) 

21, heraf 19 unikke* borgere 
 

*Med unikke borgere menes enkeltstående borgere. Eksempelvis er der 21 

kontakter hvoraf de 19 er med unikke borgere. Dvs. at 2 af de 21 borgere er 

gengangere, som måske har været udskrevet af behandlingssystemet og er blevet 

indskrevet igen.  

Fra september 2017 har der desuden været to gadeplansmedarbejdere fra 

Hjemløseenheden på Vesterbro, hvis primære opgave er at tilbyde råd og 

vejledning til brugerne på gaden. De to gadeplansmedarbejdere henviser 

desuden til Center for Rusmiddelbehandling København og følger bl.a. de 

borgere, der har behov for det, direkte hen til 

rusmiddelbehandlingsenhederne. De foretager registreringer af 

henvisningerne, men da systemet stadig er under opbygning, har det ikke 

været muligt at indhente data på dette.  

Borgerne kan desuden selv henvende sig direkte til 

rusmiddelbehandlingsenhederne, hvor de har mulighed for at opstarte 

behandling samme dag eller dagen efter. Der er derfor sandsynlighed for, at 

det reelle tal for stofmisbrugsbehandling vil være større. 

8. Eventuelle opståede problemer, herunder hvad man fra 

kommunens side har gjort for at løse disse problemer og status for 

problemernes løsning 

Dette afsnit følger op på de udfordringer, der blev peget på i den forrige 

afrapportering for 2016, og ser på opståede problemer og løsninger i 2017. 

Ændret procedure for at komme ind og ud af rygerummet i Skyen 

I sidste års rapport blev Skyens nye procedurer for ind- og udgang af 

rygerummet præsenteret. Tilbuddet har siden den 4. januar 2016 lukket 

brugerne ind i hold à otte personer frem for individuel ind- og udgang, og 

holdet har haft 35 minutter til at ryge deres stof. Proceduren har skabt 

mere ro både for rygerummets brugere samt personalet, og Skyen har 

derfor fastholdt den.  
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Hygiejnisk tiltag vedr. udlevering af redskaber til injektion 

Fra den 2. januar 2017 blev der indledt et tre måneders forsøg i Skyen og 

H17, hvor redskaber til injektion udleveres til brugerne af personalet for at 

minimere smitterisikoen. Brugerne har taget godt imod tiltaget, og begge 

tilbud har derfor fastholdt denne praksis.  

Færre rygere ad gangen i H17 

I foråret 2017 var Teknologisk Institut på besøg i H17 for at måle 

luftkvaliteten. H17 blev i den forbindelse anbefalet at reducere antallet af 

rygere, som på det tidspunkt var 40 ad gangen. Antallet blev reduceret til 

20 ad gangen, og den efterfølgende måling viste god luftkvalitet.  

H17 fik ultimo 2017 et strakspåbud fra Arbejdstilsynet om at reducere 

generne ved rygning udenfor rygerummene. Der er på den baggrund 

udarbejdet en handleplan for at imødekomme påbuddet, som H17 pt. 

arbejder på at efterkomme.  

Ligeledes fik H17 et påbud om at begrænse de følelsesmæssige 

belastninger for medarbejderne. Påbuddet skal dokumenteret være 

efterkommet til marts, og skyldtes et højt antal indberetninger om vold og 

trusler mod personalet. H17 er kommet langt i efterkommelsen af 

påbuddet ved et stærkt ledelsesmæssigt fokus på bl.a. arbejdsmetoder og 

tilgang (Low Arousal), fast debriefing efter hver vagt og regelmæssig 

supervision. 

Asylansøgere på Vesterbro 

I sidste års rapport blev der peget på, at Skyen og H17 var udfordret af 

asylansøgere, der er kendetegnet ved et eskaleret misbrug, ringe fysisk og 

psykisk sundhed samt manglende boligforhold.   

Denne brugergruppe opholder sig stadig på Vesterbro, og skaber bekymring 

hos medarbejderne i H17 og Skyen, da der ikke er relevante tilbud at 

henvise til. Samtidig kan deres tilstedeværelse være utryghedsskabende i 

nærmiljøet, og en del opholder sig de fleste timer i døgnet på Vesterbro 

frem for at tage tilbage til deres asylcenter.  

For at få en bedre forståelse af, hvilke udfordringer og behov, der 

kendertegner denne gruppe, etablerede Socialforvaltningen og Dansk Røde 

Kors et samarbejde i foråret 2017. Dansk Røde Kors satte fire medarbejdere 

til at lave opsøgende arbejde i stofmiljøet på Vesterbro; i området i og 

omkring Cafe Dugnad, Kontaktstedet og stofindtagelsesrummet H17 i en 

periode på fire uger fra d. 7. august til d. 1. september 2017.  

Udlændingestyrelsen har ansvaret for denne gruppe, og på baggrund af 

undersøgelsen har Københavns Kommune derfor taget kontakt til 
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Udlændinge- og Integrationsministeriet for at drøfte håndteringen af 

gruppen. På den baggrund har Københavns Kommune mellem Københavns 

Politi og Udlændinge- og Integrationsministeriet/Udlændingestyrelsen.    

Udfordringen er dog ikke løst, og der er et stort antal asylansøgere, der 

benytter stofindtagelsesrummene, og kommunen har ikke mulighed for at 

hjælpe disse borgere til fx behandling. 

Lejere i Kødbyen oplever gener ifm. H17 

Der er i efteråret 2017 blevet rejst kritik fra blandt andet lejere i Kødbyen af 

en oplevelse af en stigning i affald og utryghedsskabende situationer efter 

åbningen af H17.  

På den baggrund har Københavns Kommune sat en række tiltag i værk, 

herunder har Socialforvaltningen tilført to fuldtidsmedarbejdere til 

gadeplansindsatsen på Vesterbro, og at der fortsat er fire fremskudte 

misbrugsbehandlere. Således er der nu seks medarbejdere på gaden. Der er 

desuden etableret kommunikationskanaler, så borgere kan kontakte 

Socialforvaltningen, hvis de oplever problemer.  

Derudover er sat øget fokus på renhold fra kommunens side, herunder 

intensiveret renhold i hverdage og weekender.  

Tiltagene har fået positive tilbagemeldinger fra naboer og erhvervsliv.  

9. Andet 

Døgnåbning i H17  

Københavns Kommune Socialudvalg besluttede d. 8. februar 2017 at 

placere døgnåbenfunktionen i H17 frem for i Skyen.  

 

Pr. 1. juli har H17 således haft døgnåbent alle dage. Dog er huset lukket af 

for rengøring fra kl. 07.00-09.15.   

 

Skyen fortæller, at de oplever et roligere miljø omkring Mændenes Hjem, 

efter at døgnåbningen er rykket over til H17. Tilsvarende sidste års rapport 

oplever Skyen fortsat, at åbningen af H17 generelt har mindsket presset på 

deres tilbud.  

 

Socialudvalget har i forbindelse med beslutningen om at placere 

døgnåbningen i H17 bedt forvaltningen om at foretage en evaluering af 

kapacitet og placering ift. nabo- og erhvervsliv. Evalueringen skal 

forelægges for Københavns Kommunes Socialudvalg i oktober 2018 og vil 

dels trække på en større undersøgelse foretaget af Center for 

Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og dels en undersøgelse af 
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oplevelserne i erhvervslivet på Vesterbro, som forvaltningen foretager i 

februar/marts 2018.  

 

Borgere med misbrug og psykisk sygdom 

Både Skyen og H17 oplever tiltagende problemer med målgruppen af 

stærkt misbrugende borgere med psykiatriske lidelser, der opholder sig i 

gademiljøet og tilbuddene på indre Vesterbro.  

Der er tale om en målgruppe med en voldsom, kaotisk og udadreagerende 

adfærd, der meget hurtigt vender tilbage til Vesterbro efter en indlæggelse 

i psykiatrien.  

Udfordringerne med disse borgere drøftes løbende i PSP-praksisgrupper, 

hvor der er etableret et samarbejde mellem Københavns Politi, Københavns 

Kommunes Socialpsykiatri og Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet er at 

sikre en tidlig og koordineret indsats over for borgere med psykiske lidelser 

og misbrugsproblemer, som befinder sig i gråzonen af de tre myndigheders 

ansvarsområder. PSP-grupperne har derfor også til formål at nedbryde 

barrierer i sektorsamarbejdet og fremme kendskabet til de tre 

myndigheders ansvarsområder.  

Samarbejdsfora 

Lokalmiljøets mange fora (nærmiljømøder, praktikermøder og følgegruppe) 

eksisterer stadig og har jævnligt intern kontakt for løbende at løse 

eventuelle problematikker, der opstår i forbindelse med stofmiljøet på 

Vesterbro. 

 

Økonomi 

Med bortfaldet af den statslige finansiering af stofindtagelsesrummene, 

oplever Københavns Kommune at blive pålagt at løfte en statslig opgave 

uden finansiering, idet en betydelig del af brugerne af 

stofindtagelsesrummene er borgere fra andre kommuner, asylansøgere mv.  

 

 


