
Høringsarrangement d. 12. november 2018 om indsatsen for udsatte 
stofbrugere i København  

 
Indledende refleksioner i plenum før workshops 
 

Tilgang til brugerne 

• Skal der også være fokus på ensomhed? 

• Brugerne skal inddrages og gives mere ansvar 

• Socialt frikort, så vi bliver kolleger 

• Det har betydning hvilke former relationen har – inddragelse er vigtig 

• Nøgleordet er tryghed for brugere, naboer og personale – i og omkring rummet 

• En del brugere er ikke repræsenteret i brugerundersøgelsen pga. sprogbarrierer 

 

Lokale stofindtagelsesrum 

• Er der specifik viden fra bydelene? 

• Stofindtagelsesrum i væresteder – udvid nalaxonetilbuddet 

• Fixerum på Sundholm 

• Rum i Hillerødgade 

• Man bruger rummet fordi stofferne er her 

• Vigtigt at have små, åbne, lokale steder 

• Inddrag lokalmiljøet 

• Kommunal drift sikrer lokal indflydelse/kendskab (følgegruppe) 

• Følgegruppe med beslutningskompetence 

 

Forbindelse til behandlingssystemet 

• Det kan være vanskeligt at komme i (døgn)behandling 

• Det ene må ikke være på bekostning af det andet 

• Husk brobygning til behandling 

• Kontaktperson kan hjælpe til kontakt og brobygning 

• Der skal også fokuseres på tilbud, der får folk videre 

• Vi skal åbne for den enkelses ønske om forandring – ikke kun stoffrihed 

 

Afkriminalisering 

• Man har ikke stofindtagelsesrum i Portugal 

• Afkriminalisering af stoffer til eget brug 

• Opgør med blokpolitik 

  



Opsamling fra workshops i plenum 
 

Hvad fungerer: 

✓ Tilstedeværelse i gaden  brobygning og social relation 

✓ Bevar det der virker 

✓ Gadeplansmedarbejdere 

✓ Stofindtagelsesrum og samarbejde på tværs 

✓ Måltider hele døgnet 

✓ Helhedsorientering og koordinering 

✓ Tryghed for brugere og omgivelser 

✓ Vi hjælper borgere videre med bedre koordinering 

✓ Skadesreduktion 

✓ Individuelt tilpassede løsninger 

✓ Øget fokus på udenlandske stofbrugere 

✓ Brugerfaglighed (ligeværdighed, peers)  udvikling af kompetencer 

Hvad fungerer ikke: 

• Størrelsen  svært at overskue  utryghed 

• Stofindtag står alene 

• Vi mangler penge, kompetencer og medarbejdere 

Hvad skal vi have fokus på: 

➢ Specialiserede tilbud (indtagelsesmåde/målgruppe) 

➢ Decentralisering, små integrerede indsatser, ro  

➢ Lettere og tættere substitutionsbehandling 

➢ Styrket brugerinddragelse og lokale netværk 

➢ Ressourcer til brobygning 

➢ Små rum med sociale tilbud 

➢ Prioritér brugerinddragelse 

➢ Tværintegration 

➢ Sociale relationer, beskæftigelse mm. Som mulighed 

➢ Udgangspunkt i brugeren som social investering  én indgang + én kontaktperson med mandat 

➢ Nye rum efter forskellige modeller 

➢ Større integration mellem behandling, stofindtag og relation 

➢ Integration mellem stofindtagelsesrum og væresteder 

➢ Værdighed og afstigmatisering og styrket fællesskab 

 

Hvordan skal vi prioritere: 

! Flere forslag vil på længere sigt være investeringer 
! Ikke kun skal vi have folk væk fra gaden – de skal integreres i samfundet – blandt andet med 
døgnbehandling 
 

  



Workshopgruppe 1 

 

Session 1: HVAD ER EN GOD INDSATS FOR UDSATTE STOFBRUGERE?  

  

1. Hvad fungerer - og bør derfor fortsættes/gøre mere af? 

 

• Varmestuer og væresteder er godt, er noget brugerne efterspørger og savner. Det er godt med 
sociale aktiviteter og fx også sovepladser. 

• Stofindtagelsesrum: Der er skabt tryghed indenfor i H17 – være undersøgende på hvad det er, 
der gør, at det fungerer/virker. 

• Stofindtagelsesrum er med til at løse de helt lokale udfordringer, som stofscenen skaber i 
lokalmiljøerne. 

• Der er behov for, og det fungerer med døgnåbnede tilbud. 

• Lyt til brugerne og deres behov! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

2. Hvilke ulemper/udfordringer er der i dag - og bør derfor gøres anderledes? 

 

• Der skal øget fokus på brobygning. Vi skal være undersøgende på hvad, der er god brobygning 
mellem fx varmestuer/væresteder og behandlingstilbud. Også mellem Varmestuer/væresteder 
og lokal og civilsamfund samt brobygning til virksomheder og arbejdsmarkedet – hvad virker i 
brobygning indenfor disse områder? 

• Øget brobygning mellem region og kommune 

• Der skal mere opmærksomhed på, hvad der kan gøres ved de rekrutteringsudfordringer som 
hele socialområdet står med. 

• Vi skal se mere på hvad den enkelte kan gøre lokalt fx ift. affaldsproblemerne. Fx at det på 
samme måde som med diskoteker er den enkelte butiks og den enkelte ejer/andelsforenings 
ansvar at bidrage og/eller holde deres egne fortove rene – ansvar for den nærmeste 
perimeter(et begreb en lokaludvalgsmand anvendte). 

• Indsatserne synes ofte at være ukoordinerede fx mellem region og kommune. 

• Manglende balance og logik i indsatserne fx balance/forholdet mellem forebyggelse og straf – 
mere fokus på og øget forebyggelse. 

• Stofscene er præget af et vist voldsmiljø, som skaber utryghed for brugerne fx udenfor H17 

• H17 er stort og skal rumme mange forskellige mennesker med mange forskellige behov. H17 skal 
også rumme og forholde sig til, hvordan disse mange forskellige mennesker ønsker at indtage 
deres stof. 



• Stofindtagelsesrum bør måske styrke de sociale indsatser. 
 
 
 

 

 

Session 2: NYE TILTAG –  BEHOV OG PRIORITERING 

 

1. Hvilke tiltag kan gøre indsatsen for udsatte stofbrugere bedre? 

 

• Nemmere og hurtigere adgang til behandling når borgeren er motiveret 

• Udearealer omkring stofindtagelsesrum. 

• Plan for nærmeste perimeter – hvem har ansvar for at holde rent i nærmeste perimeter? Laver 
planer og klare aftaler mellem relevante parter. 

• Fokus på sociale fællesskaber for brugere – mange er ensomme og ekskluderede. 

• Endnu mere fokus på helhedsorienterede indsatser og løsninger – kompleksiteten i brugernes 
udfordringer og liv kræver det. 

• Udvidede/flexible åbningstider – at være der ALTID når brugerne har behov. 
 

 

 

 

2. Hvad bør prioriteres fremadrettet? 

 

• Fokus på problematikkerne omkring og løsninger til udenlandske stofbrugere i København 

• Fokus og opmærksomhed på at forskellige brugere har behov for forskellige behandlingstilbud. 

• Fokus på brobygning mellem sociale tilbud og behandlingstilbud. 

• Fokus på kvalitet og opfølgning i behandlingstilbuddene. 

• Flere midler til området! 

• Tryghed (bl.a. ved indtagelse) og tryghed i det hele taget prioriteres. 

• Værdighed (som stofbruger) bør prioriteres! 

• Afstigmatisering bør prioriteres! Der bør arbejdes med den samfundsmæssige forståelse af hvad 
stofmisbrug og stofmisbrugere er.  

 

 

 

 

 

 

  



Workshopgruppe 2 

 

Session 1: HVAD ER EN GOD INDSATS FOR UDSATTE STOFBRUGERE?  

  

1. Hvad fungerer - og bør derfor fortsættes/gøre mere af? 

 

• Udgående /opsøgende medarbejdere 

• Relationsmedarbejdere  

• Brobygning 

• Lokal Politi understøtter brugerne og tilbuddene 

• Lokal Politi  

• Samarbejde 

• Netværk 

• Praktikernetværk 

• Behandlingspraktik, 14 dage akut døgnbehandling 

• Inddragelse i afdækningen og i Center for Rusmiddelbehandling Københavns undersøgelse  
brugerperspektivet. 

• Stofindtagelsesrum, flere ift. behovet er der 

 

 

2. Hvilke ulemper/udfordringer er der i dag - og bør derfor gøres anderledes? 

 

• Koble indsatser social, relationsarbejde, brobygning og sundhedstilbud 

• Økonomi (fx jobcenter) og metadon skaber stabilitet for brugerne 

• No wrong door 

• Nemmere tilgængelig substitutionsbehandling, en tættere behandling på den åbne stofscene 

• Blanding af indtagelsesmåde og stoffer i rummene  

• De kaotiske brugere vil kunne stabiliseres hurtigere, hvis de kunne komme i behandling og så kan 
man arbejde med dem 

• Differentierede rum  kønsspecifikke, udlændinge, målrettede indsatser  

• Tryghed for alle i stofindtagelsesrummene, både kvinder og mænd 

• Mere samarbejde på tværs + brugere + naboer 

• De rette behandlingstilbud 

• Tryghed, voldsudsathed, mangler sted for mænd – udsatte stofbrugere 

• Systembarriere  økonomi 

• Opstart i substitutionsbehandling i stofmiljøet/på Vesterbro fx i H17 eller Sundhedsrummet 

• Ansatte sal kunne visitere til (døgn)behandling så undgår vi sagerne strander grundet folks 
misbrug 

• Når man etablerer et stofindtagelsesrum følger der også noget med fx stofsalg 
 

 

 

Session 2: NYE TILTAG –  BEHOV OG PRIORITERING 



 

1. Hvilke tiltag kan gøre indsatsen for udsatte stofbrugere bedre? 

 

• Medicin/behandling tæt på/i stofmiljøet 

• Hjælpe folk videre brobygning 

• Burgere af stofindtagelsesrum har brug for intensiv behandling/døgn 

• Lavtærskeltilbud som Café Dugnad med bl.a. omsorg 

• Hvis folk har en lejlighed i nærheden, så tager man sine stoffer i lejligheden tæt på stofsalget 

• Stofindtagelsesrum skal være der, hvor der er indtag og salg i forvejen 

• Mad er en vigtig del af skadereduktion 

• Stofindtagelsesrum på Sundholm og Hillerødgade 

• Relationsarbejdet vigtigt Der er sådan man kan arbejde videre med borgerne 

• Tid til det sociale arbejde i H17 

• Lad os bevare det der virker, der skal ikke skæres ned. Brugerne bliver mere udsatte ex. 
Indskrænkning af Café Dugnads åbningstider 

• Prioritering  døgnbehandling 

• Differentierede tilbud til målgruppen afhængig af køn, stoffer, etnicitet mv. 

• Personale  kompetencer som fx sprog, sundhedsfaglig, socialfaglig mv. 

• Følgegruppe – der mangler samarbejde på tværs 
 
 

 

 

2. Hvad bør prioriteres fremadrettet? 

 

•  

•  

•  

•  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Workshopgruppe 3  

 

Session 1: HVAD ER EN GOD INDSATS FOR UDSATTE STOFBRUGERE?  

  

1. Hvad fungerer - og bør derfor fortsættes/gøre mere af? 

 

• Forhindring af OD-dødsfald pga. hurtig indsats 

• Sundhedsmæssig skadesreduktion fungerer 

• Udlevering af rent værktøj 

• Netværkshuset har gode sociale tilbud 

• Dugnad: Fokus på relationer før det sundhedsfaglige 

• Netværk og nærhed i relation virker – nogle bliver stoffri  
 

 

 

2. Hvilke ulemper/udfordringer er der i dag - og bør derfor gøres anderledes? 

 

• Vi laver ikke gode fællesskaber 

• Vi skal arbejde for at indgå i fællesskaber 

• Kassetænkning – fx indenfor socialpsykiatrien [manglende helhedsorientering] 

• Vi mangler aktiviteter og det sociale 

• Ventetid på rampen fungerer ikke og er konfliktoptrappende 

• Der mangler relationer, nærvær og autensitet 

• Naboerne omkring Halmtorvet er utrygge 

• Vi mangler lokale og differentierede løsninger 

• Kriminalisering af stofbrug er uholdbart 
 

 

 

Session 2: NYE TILTAG –  BEHOV OG PRIORITERING 

 

1. Hvilke tiltag kan gøre indsatsen for udsatte stofbrugere bedre? 

 

• Mere differentierede tilbud med afsæt i lokalområderne 

• Små stofindtagelsesrum (i eksisterende væresteder) 

• Ventetid [før indtagelse] bør ske i væresteder 

• Koordinering af indsatser og etablering af stærke lokale netværk 

• Lav forskellige modeller/metodeudvikling for stofindtagelsesrum, som den lokale kontekst kan 
etablere rum på baggrund af 

• Lokale stofindtagelsesrum sikrer at brugere forbliver i lokalmiljøet, tættere på lokale sociale 
tilbud 



 

• Nedskalering [af antal pladser] skaber ro 

• Fokus på ansvar, arbejdsopgaver og meningsfuldhed for brugerne 

• Ansvarsrelationer, mulighed for at skabe noget af værdi 

• Opbygning af tillid, aktiviteter og arbejdsfællesskaber 

• Brugerløn? 

• Integration af sundheds- og socialfaglighed, ernæring, beskæftigelse mm til helhedsorienteret 
indsats 

• Tilgængeligt personale 

• Større bemanding giver mere tid 

• Inspiration fra San Paustiano – langvarig behandling med beskæftigelse og meget mere 
 

 

 

2. Hvad bør prioriteres fremadrettet? 

 

• Så længe folk dør af stoffer, må vi starte der [med at sikre deres overlevelse] 

• Det skal politikerne tage sig af 

• Fixerum på Sundholm og Svanevej [skal prioriteres] 

• Drop dokumentationskrav og ansæt flere folk 
 

 

Deltagernes noter/kæpheste undervejs: 

 

1. Brobygning mellem stofafhængige, pårørende og brobygning mellem stofafhængige og en fremtid 
uden stoffer, Behandling med en længde, der passer til hvor MEGET der skal ændres ift. et langtids 
misbrugsforløb. En model der minder om byen San Patrigrano i Spanien (www.sanpatrignano.com). 
Leah Robb, 51233126 
 

2. Fixe-/rygerum med helhed, koordineret indsats, socialt tilbud, psykiatri/sundhed, samtaler/terapi, 
misbrugsbehandling, meningsfuldt liv, netværk, evt. job. Esben 28314739. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Workshopgruppe 4  

 

Session 1: HVAD ER EN GOD INDSATS FOR UDSATTE STOFBRUGERE?  

  

1. Hvad fungerer - og bør derfor fortsættes/gøre mere af? 

 

• Gadeplansarbejde – brobygning til sociale tilbud. Det giver tryghed for både brugere og beboere. 

• Sociale viceværter 

• Der er kommet flere tilbud til udsatte stofbrugere 

• Det fungerer godt at have sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser tilknyttet 
stofindtagelsesrummene. 

 

 

 

2. Hvilke ulemper/udfordringer er der i dag - og bør derfor gøres anderledes? 

 

• Det er problematisk, at man ikke kan kommunikere med udenlandske brugere af 
stofindtagelsesrummene, både for personale, brugere og naboer. 

• Der er for få indsatser til og for lidt viden om udenlandske stofbrugere.  

• Udenlandske stofbrugere har få rettigheder og dårlige muligheder for at få hjælp. Dette er et 
stort problem og går i høj grad også udover andre. 

• Stofindtagelsesrummene er for store og har for brede målgrupper. Der mangler fokus på, at 
gruppen af udsatte stofbrugere er en uhomogen gruppe. Der bør derfor være flere 
specialiserede tilbud.  

• Store rum giver meget uro, hvilket kan lede til eskalerende misbrug. Hvis situationen omkring 
indtaget er stressende, afføder det et øget behov for stof. Er der derimod ro omkring indtaget, 
kan man vente længere, før man igen har brug for at tage noget. 

• Der er ikke længere mulighed for døgnbehandling. Dette er et problem, da muligheden for at gå i 
dagbehandling forudsætter, at brugeren kan planlægge sin dag, møde op på bestemte 
tidspunkter mm. Dette er for mange brugere urealistisk, og det er derfor en smal målgruppe, 
man når ud til.  

• Arbejdet på tværs af sektorer fungerer ikke godt.  

• Der er for lidt fleksibel hjælp. 

• Rygerum er for kaotiske. 
 

 

 

 

 

 

 



Session 2: NYE TILTAG –  BEHOV OG PRIORITERING 

 

1. Hvilke tiltag kan gøre indsatsen for udsatte stofbrugere bedre? 

 

• Der skal være større fokus på tryghed, både i stofindtagelsesrummene og i nærområdet 

• Der er behov for, at man tænker mere helhedsorienteret i indsatsen for udsatte stofbrugere. 
Eksempelvis bør man ikke altid stille krav til stoffrihed, før man går videre med fx 
beskæftigelsesorienterede indsatser eller terapi. Man kunne lave en forsøgsordning med aktive 
stofbrugere. Et konkret eksempel fra udlandet går på terapi for aktive misbrugere, hvor 
erfaringen er, at terapien flytter brugerne markant, selv om de er påvirkede undervejs. Efter 
terapien er de mere modtagelige ift. at nedbringe deres misbrug eller at gå i behandling. 

• Decentralisering af stofindtagelsesrum til andre bydele kunne muliggøre mindre og mere 
specialiserede enheder, tættere relationer ml. brugerne samt ml. personale og brugere. Dette 
kan virke konfliktnedtrappende og skabe mere meningsfuldhed for brugerne.  

• Dog er det med en decentralisering vigtigt, at stofindtagelsesrummene er integrerede samt at de 
ikke placeres ”in the middle of nowhere”. De kunne med fordel placeres i Bispebjerg, på 
Hillerødgade og på Tomgårdsvej.  

• Der skal være fokus på at skabe mere meningsfuldhed i brugernes liv.  

• I forhold til udenlandske stofbrugere er der behov for et bedre tværpolitisk samarbejde med 
Justitsministeriet/Udlændingestyrelsen 

• Installation af båse i rygerum – mere privatliv omkring indtaget. Det har haft positiv effekt i 
Skyen. Nogle båse skulle stadig give mulighed for ”socialt indtag” for 3-4 brugere samtidig. 

• Mulighed for at personale kan opholde sig i rygerum på sundhedsforsvarlig vis. Det ville øge 
muligheden for at skabe relationer og nedbringe utrygheden (her nævnes fx at brugerne er 
bange for at blive rullet, mens de er i rummet, fordi personalet ikke er derinde)  

• Der bør ikke være visitation til metadonbehandling. Der ønskes et lavtærskel metadontilbud i 
tilknytning til stofindtagelsesrummet, der kan give mulighed for stabilisering af brugerne.  

• Ift. de mange asylant-brugere ville det være smart, hvis de kunne få metadon på Kærshovedgård. 
Måske kunne det forhindre dem i at opsøge stofindtagelsesrummene i København (men det 
løser jo ikke det grundlæggende problem, at de mangler meningsfuldt indhold i deres tilværelse). 

• Mere gadeplansarbejde. Sociale viceværter om natten.  

• Ressourcer til at støtte brugerne i flere sammenhænge, også uden for stofindtagelsesrummene.  
 

 

 

2. Hvad bør prioriteres fremadrettet? 

 

• Decentralisering af stofindtagelsesrum – vigtigt at de er integrerede med sociale og 
sundhedsfaglige tilbud.  

• Små enheder – gerne specialiserede. Mulighed for ro omkring indtaget.  
 

Der blev ikke foretaget nedprioriteringer…. 
 

 

 



 

3. Bonusboxen - Andre pointer 

 

• Ift. decentraliseringssnakken var der nogle perspektiver på om flere rum i andre bydele ville 
aflaste Vesterbro. Deltagernes bud var ”måske, men ikke i ret stor grad”. Det skyldes dels at det 
primære stofmarked ligger på Vesterbro. Når man kommer der for at købe stoffer, bliver man 
ofte hængende for at indtage. Desuden er Vesterbro også en bydel, hvor mulighederne for at 
”lave penge” er gode (hvad enten det er ved prostitution, indbrud, butikstyveri eller 
smårapserier). Hvis man vælger at lægge et nyt tilbud i et rent industri- eller beboelseskvarter, 
vurderes det, at der vil være mindre søgning, simpelthen fordi mulighederne for at lave penge er 
dårligere. 

• Ift. nye tilbud i andre bydele var det forhåbningen at man ville kunne tiltrække nogle af de 
brugere, der sidder hjemme i lejlighederne og indtager deres stof. Men der var stor usikkerhed 
om det nu også er deres behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Workshopgruppe 5 

 

Session 1: HVAD ER EN GOD INDSATS FOR UDSATTE STOFBRUGERE?  

  

1. Hvad fungerer - og bør derfor fortsættes/gøre mere af? 

 

• Tværfaglige, individuelle indsatser (målrettet den enkelte), hvor de social/sundhedsfaglige 
medarbejdere, der har kontakten til borgeren, har mandat til at udføre og arbejde efter en 
integreret indsats Dvs. meget mere på TVÆRS – på alle måder, tvær -sektionel, -faglig, -
samarbejde, - lovgivning osv.  

• Integrerede indsatser. Det fungerer virkelig godt, i de tilfælde hvor vores forløb arbejder 
sammen og hænger sammen. Det skal vi have meget mere af.  
Vi er tilbøjelige til at tænke i etaper ex-. 1. Først skal du have bolig, 2. så skal du være ædru, 3. så 
skal du have job, 4.  derefter skal du… i stedet skal vi tænke en integreret indsats fra starten.  
Som et positivt eksempel nævnes Sundholm og den måde beskæftigelse er tænkt ind. 

• Sundhedstilbud der mindsker dødsfald fungerer.  

• Nalaxone fungerer – Nalaxone redder brugernes liv - meget mere af det! 

• Flere tilbud ala U-turn, som er mere fagspecifikke 
 

 
Til præsentation – mere af: At vi med udgangspunkt i den enkelte bruger (det enkelte unikke menneske), 
arbejder på tværs og integreret (med det hele menneske) og sikre at vores forløb og indsatser arbejder 
sammen. Vi skal motivere og skabe incitament til at brugerne integreres i samfundet.  
 
 
 
 

 

 

2. Hvilke ulemper/udfordringer er der i dag - og bør derfor gøres anderledes? 

 

• Vi er ikke gode nok til at give incitament til at komme videre- ud af stofbrugen. Vi skal være 
bedre til at hjælpe brugerne tilbage til samfundet. Det skal være attraktivt at tage del i det 
omkringliggende samfund. Vi skal vise tillid og give ansvar til brugerne. 

• Manglende viden om de udfordringer som brugerne oplever. Det vurderes, at det i mange 
tilfælde er de samme udfordringer som brugerne oplever, og som gør det svært for brugerne at 
komme ud af deres misbrug. Vi skal blive bedre til at lære hvordan vi kan møde dem bedst/ 
hvilke indsatser der kan møde dem, afhængigt af hvor de er i liv. 

• Der er ikke stofindtagelsesrum for alle. Pt. er der kun H17 og Skyen, der er ikke plads til at blive 
hængende til en snak, eller bare hænge ud og få ro. Det er hurtigt ud og ind.   

• Der er behov for mulighed for at kunne tage sit stof i mindre rammer med ro og med god tid.   

• Vi er ikke gode nok til at kigge på feltet og borgerne med et antropologisk perspektiv. Vi skal se, 
forstå og udarbejde vores indsatser med udgangspunkt i brugernes behov.  

• Det er en stor ulempe at stofbrug fortsat er ulovligt i DK.  

• Det er en ulempe at rusen er stigmatiseret 



 

 

6 Kæpheste til runde 1: 

1. Vi skal vel også tale om Hash. Hash er blevet meget stærkere! 
2. Borgerne først – tilbud til alle også på misbrugstype, hash, kokain osv. 
3. Hvad med de EU-borgere der ikke taler dansk. Dem skal vi også kunne hjælpe.  
4. Sproglige minoriteter, som grønlændere, bør have egen tolk i behandling. Frederiksbergcenteret 

var det eneste sted, hvor de kunne få behandling på deres eget sprog. Det er nu gået konkurs.  
5. Se mennesket før misbruget. Det er Ali, Ingrid osv. Før et misbrug. 
6. Vesterbro er ikke den eneste åbne stofscene. Christiania er større. Kommunen har ingen indsatser 

på Christiania. 
 

 

Session 2: NYE TILTAG –  BEHOV OG PRIORITERING 

 

1. Hvilke tiltag kan gøre indsatsen for udsatte stofbrugere bedre? 

 

• Rummelige væresteder, hvor stofindtag er legalt. 

• Udbredelse af Nalaxone over alt – for så overlever brugerne! 

• Vi skal indrette os efter at arbejde på brugernes præmisser f.eks. Ingen møder før kl. 12.  

• Meget mere brugerinddragelse 

• Vi skal have større viden om de forskellige brugergrupper. 

• Bedre kommunikation på tværs af indsatser, enheder, forvaltninger osv. En indgang for 
borgerne. Så de bliver mødt af et kompetent menneske evt. en kontaktperson, der fungerer på 
tværs, som kan lede dem videre til de rette steder. Vi skal gøre det let for brugerne.  

• Mere målrettede tilbud. 

• Aftenåbning alle steder 

• Mere forebyggende arbejde 

• Mere arbejde på tværs 

• Metadonbehandling skal ikke stå alene, der skal kombineres med tæt tværfagligt samarbejde 
omkring borgeren. 

• Vi skal lave tiltag, der integrerer stofbrugerne i der omkringliggende samfund. Der skal skabes 
relationer mellem brugerne og det ”almindelige samfund”, det vil få en stor betydning for den 
sociale angst, der fylder meget for brugerne.  

• Vi skal forbedre vores behandling. Alle skal tilbydes screeninger og undersøgelser indenfor 
psykiatri/ somatisk/ tandlæge osv. 

• Vi skal lave tiltag der sikrer bedre arbejdsmiljø og trivsel i de tilbud der omgiver stofscenen. Det 
vil sikre bedre fastholdelse og dermed muliggøre en højere grad af udvikling. Vi skal sikre, at vi 
bruger den viden vi har, for vi har faktisk meget. Det bliver bare ikke omsat og implementeret.  
 

 
 

 

 



 

2. Hvad bør prioriteres fremadrettet? 

 

• Der skal prioriteres flere penge til området. Det vil give en besparelse i sig selv (bortset fra at 
brugerne vil leve længere) 

• Flere mindre stofindtagelsesrum med færre brugere, gerne mobile. Samtidig skal de ligge i 
forlængelse af et andet tilbud, så det muliggør at brugerne kan tage sit stof og gå til et trygt og 
roligt sted for at nyde rusen. Der er behov for at den socialpædagogiske indsats prioriteres på 
stedet (i forlængelse eller i nærhed af stofindtagelsesrummet). Det vil kræve flere penge! 

• Hvis vi vil udvikle området, er vi nødt til at prioritere at arbejde ud fra brugernes behov. Vi skal 
prioritere at skabe rammer, der giver mere tid mere ro, der er alt for meget stress og hurtighed i 
miljøet.  
Det vil gavne at skabe en fast base med faste relationer, nærhed, gensidigt kendskab og 
forståelse for hinanden (ansatte og brugere imellem) tillid og fremfor alt tryghed.  

•  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Workshopgruppe 6  

 

Session 1: HVAD ER EN GOD INDSATS FOR UDSATTE STOFBRUGERE?  

  

1. Hvad fungerer - og bør derfor fortsættes/gøre mere af? 

 

• Gadeplansmedarbejderne og den fremskudte behandling (hjemløseenhedens opsøgende og 
kontaktskabende arbejde) 

• Madlavning og uddeling i cafeen i H17 

• Kontaktsteder som Mændenes Hjem, Reden mv.  

• Skadesreduktionsarbejdet (i H17) og overdosisforebyggelsen 

• Den helhedsorienterede indsats i Skyen 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

2. Hvilke ulemper/udfordringer er der i dag - og bør derfor gøres anderledes? 

 

• Relationsarbejdet på forvaltningens tilbud for stofbrugere bør forbedres. F.eks. bliver der 
serveret mad på mange tilbud, men der skabes ikke nok relationer for brugerne. 

• Størrelsen og indretningen af forvaltningens stofindtagelsesrum. Det er svært at overskue for 
både personale og brugere, og det skaber utryghed og manglende ro for stofbrugerne. 

• Opsplitning af injektion og rygning: Rygedelen er for stor og dårligt indrettet 

• Det manglende relationsarbejde i H17. Der er kun fokus på skadesreduktion og ikke andet. 

• Lægeklinikken i H17 skal åbnes. 

• Stofindtagelsesrummene mangler mere hyggelige forhold.  

• De eksisterende tilbud skal brobygge mere til hinanden.  

• Der skal være bedre adgang til akutbehandling på tilbuddene (kan f.eks. være flere rekreative 
tilbud) 

 
 
 

 

 

Session 2: NYE TILTAG –  BEHOV OG PRIORITERING 

 

1. Hvilke tiltag kan gøre indsatsen for udsatte stofbrugere bedre? 



 

• Samarbejde på tværs af organisationer. Kommunen skal stå til rådighed for brugerorganisationer 
og ekstern viden. 

• Mere brugerinddragelse fra start til slut i beslutningsprocesserne og nye tiltag. Det kan f.eks. 
være gennem oprettelse af Brugerråd eller ved i højere grad direkte kontakte 
brugerorganisationerne.  

• Medarbejderne på forvaltningens tilbud til stofbrugere skal være bedre til at koordinere 
hinandens opgaver, så der bliver mere tid til at være til rådighed for den enkelte bruger (kontakt- 
og relationsskabende) 

• Uddeling af Nalaxon skal fortsætte og udvides, så flere får det udleveret. 

• Der skal etableres små stofindtagelsesrum på herbergerne, hvor der i forvejen tages stoffer.  

• Der skal etableres stofindtagelsesrum på Sundholm 

• Der skal laves ordentlig og mere helhedsorienteret døgnbehandling med rekreative tilbud, som i 
højere grad har fokus på brugerens helbred, velvære, boligforhold mv. 

• Der skal generelt etableres flere helhedsorienterede tilbud til udsatte stofbrugere 

• Der mangler væresteder til borgere i substitutionsbehandling. 

• Der bør oprettes flere fixelancer eller mobile stofindtagelsesrum  
 
 

 

 

2. Hvad bør prioriteres fremadrettet? 

 

• Etablering af flere små fixerum, som en del af en helhedsorienteret indsats i stofbrugernes 
nærmiljø. Dette skal inkludere sociale samlingspunkter, f.eks. i form af en cafe, der er integreret i 
tilbuddet og f.eks. kan ligge ved siden af eller bagved tilbuddet. 

• Brugerinddragelse skal prioriteres mere, som en grundlæggende betingelse for de nye tiltag på 
stofområdet.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Workshopgruppe 7  

 

Session 1: HVAD ER EN GOD INDSATS FOR UDSATTE STOFBRUGERE?  

  

1. Hvad fungerer - og bør derfor fortsættes/gøre mere af? 

 

• Placeringen af H17. Ligger centralt, hvor borgerne opholder sig, og med diskret indgang. 

• Godt at der i det hele taget er kommet flere stofindtagelsesrum 

• Jørgen-Betjent fungerer rigtig godt. Og ”Blå Bus”, Der er kommet meget større tillid til politiet, 
gode relationer mellem borgere og politi. (Borger) 

• H17 fungerer som det skal ift. sikkerhed ifm. stofindtag. Stofindtagelsesrummene forebygger 
infektioner og dødsfald som følge af OD. 

• Rygelokalet i H17 fungerer godt ift. størrelsen. (Borger) 

• Det fungerer godt, at der er fleksibilitet ift. hvor længe man må opholde sig i 
indtagelsesrummene ud fra hvor mange brugere, der er. 

• Udgående behandlere. Mange flere af dem! 
 
 

 

 

2. Hvilke ulemper/udfordringer er der i dag - og bør derfor gøres anderledes? 

 

• Indretning kan stofindtagelsesrummene kunne blive hyggeligere med musik og kunst på 
væggene. Mere ’varme’ rammer. 

• H17 mangler driftsikkerhed. Tilbuddet som det var tiltænkt (med mad og sociale 
tilbud/opfølgning er aldrig kommet rigtigt i gang). 

• Efterlysning af mere viden om erfaringerne med at styre henholdsvis små og store 
stofindtagelsesrum  

• H17 virker for stort. Der er både utryghed ved H17 og Skyen.   

• Rygerne forstyrrer de der fixer – behov for adskilt indgange 

• Problem med vagterne: 
- at vagterne ikke må blande sig i konflikter – de må ikke tage fat i nogen og stoppe slagsmål. 
(borger) 
- der sættes nogle meget unge fyre til at være vagter, og som puster sig unødigt op. De har ikke 
den fornødne pædagogiske kompetence til opgaven (borger) 
- det virker som en falliterklæring, at miljøet og stemningen er så dårlig, at der skal være vagter 

• Der findes ikke én løsning: Behov for mere brugerinddragelse og målgruppespecifikke tilbud. 
Rammerne ekskluderer nogle grupper (for stort og for voldsomt), hvorfor nogle borgergrupper 
kan ikke profitere af de eksisterende tilbud. Fx kvinder og de mest udsatte mænd, kan have 
svært ved at bruge H17 og Skyen. 

• Borgerne inddrages ikke i tilstrækkelig grad i forhold til at vurdere indhold i tilbud: Hvad mener 
de, er godt for dem? Borgerne skal mere på banen.  

• Der bør være mere og bedre behandling. Der er for svært at komme i døgn, fordi der er for 
mange krav, som borger skal kunne leve op til. Fx stabilitet for at vise motivation. Det er ikke 



realistisk, og netop udfordringen. Der kan gå for lang tid fra ønske om behandling til man reelt 
kan få den. 

• Opfølgning fra behandlingssiden er der ikke altid. Man kan blive stillet i udsigt at komme i døgn, 
men så kan man alligevel ikke. Det er meget vigtigt, at man ikke bliver lovet noget, som ikke kan 
efterleves. (Borger) 

• Hvis man falder fra (fx behandlingsforløb) skal man samles op igen.  

• Ikke nok fokus på at etablere sociale relationer til borgerne 

• Der sker ikke den tværsektorielle koordinering der er helt afgørende for, at bruger får den hjælp, 
der er brug for. 
  

 

 

 

Session 2: NYE TILTAG –  BEHOV OG PRIORITERING 

 

1. Hvilke tiltag kan gøre indsatsen for udsatte stofbrugere bedre? 

 

• Flere, mindre stofindtagelsesrum – i hyggelige rammer med kunst og musik. 

• Fixerum på Sundholm 

• Kombinere stofindtagelsesrum med mad og værested. Der skal altid være en social indsats (både 
værested og professionel socialfaglig indsats) i kombination med stofindtagelsesrum. Forventes 
at være lettere at gennemføre på mindre enheder. 

• Vagterne skal have ordentlig uddannelse, så de opnår både pædagogiske kompetencer og 
psykologiske indsigt  

• Flere udgående behandlere.  

• Adskille indgangene mellem ryge- og fixeindgang 

• Holde personalemøder med brugerne, tage på kurser mv. med brugerne.  

• Mere behandling i psykiatrien. Brugere får ikke hjælp eller udskrives alt for hurtigt.  

• Inddragelse af frivillige og civilsamfund. Brugerne skal integreres. 

• Stoffer skal gøres lovlige: Det hjælper brugerne, og det afskaffer kriminaliteten omkring salget. 

• Adgangen til stoffribehandlings skal gøres tilgængelig for brugerne ”HER OG NU”, når ønsket 
fremsættes. 

• Efter endt behandling skal der være mulighed for efterværn og mentor opfølgning i årevis! 
 
 

 

 

2. Hvad bør prioriteres fremadrettet? 

 

• Der bør investeres mere i socialt arbejde – men er politikerne overhovedet er interesseret i det?   

• I stedet for at tale om prioritering, tal om social investering.  

• Vi kan ikke prioritere mellem konkrete indsatser, som der alle er brug for 



• I stedet for at prioritere, skulle man måske undersøge, om pengene kunne række længere/bedre 
gennem fx bedre behandling, mere sammenhængende indsatser, bedre opfølgning på den 
enkelte.   

• Der er brugt mange penge på vikarer, som følge af dårligt arbejdsmiljø på H17. Hvis man 
forbedrer arbejdsmiljøet, vil det frigive flere ressourcer – bl.a. til at følge op på de oprindelige 
tanker om H17 med mad, café og brobygning.  

 
 

 

 

 

 

 

  



Workshopgruppe 8 

 

Session 1: HVAD ER EN GOD INDSATS FOR UDSATTE STOFBRUGERE?  

  

1. Hvad fungerer - og bør derfor fortsættes/gøre mere af? 

 

• Vigtigste punkt: Stofindtagelsesrummet har generelt øget trygheden for både borgere og 
nærmiljøet  

• Der er kommet et renere og mere sikkert nærmiljø 

• Der er mange brugere af rummet – indikerer at det møder behovet 

• Færre dødsfald 

• Mindre stofindtag på gaden 

• Øget værdighed for brugerne – ”der er et sted for mig” 

• Et centralt stofindtagelsesrum gør, at man lidt lettere kan holde alle de afledte ulemper (f.eks. 
stofsalg) inden for en afgrænset geografisk ramme 

 

 

 

2. Hvilke ulemper/udfordringer er der i dag - og bør derfor gøres anderledes? 

 

• Vigtigste punkt: Stofrummet står for alene. Man kan komme, tage sine stoffer og gå igen, uden 
at man får kontakt med nogen former for hjælp til et anderledes liv 

• Ikke nok opsøgende arbejde 

• Stofrummet er ikke en god fysisk ramme om kontakt og relationer 

• Indsatsen er ”for ens” – ikke alle stofbrugere er ens 

• Der er ikke nok nærhed i ét stort stofindtagelsesrum. Fixelancen nævnes som et mindre og bedre 
alternativ 

• Der er for meget fokus på Vesterbro – vi mangler viden om andre stofscener i byen, fx Nordvest 

• Store stofindtagelsesrum giver et stort, centreret stofmarked  øget kriminalitet 

• Der mangler et mellemtrin mellem Værested og stofindtagelsesrum. Der skal være plads til 
samtaler og relationelt arbejde 

• Der skal bygges en bedre bro fra stofindtag til behandling 

• H17 ligger for centralt – mange brugere fra andre bydele gider ikke tage derind for at tage deres 
stof 

 

 

 

Session 2: NYE TILTAG –  BEHOV OG PRIORITERING 

 

1. Hvilke tiltag kan gøre indsatsen for udsatte stofbrugere bedre? 

 



• Den kommunale døgnbehandling skal fastholdes 

• Der skal være ressourcer i stofindtagelsesrummene til samvær og relationsarbejde 

• Medarbejderne skal have mere indsigt i systemet, så de i højere grad kan rådgivere borgerne 

• Flere små tilbud (vi snakkede ikke om, om det skulle være i stedet for H17) 

• Stofbehandling direkte på gaden (dog med et hensyn til sikkerheden)  

• Flere stofindtagelsesrum, der er mere differentierede og måske henvender sig til forskellige 
målgrupper 

• Gør mere brug af erfaringer fra udlandet og DK med tiltag, der virker 

• Fysisk samlokalisering af stofindtag og stofbehandling (selvfølgelig ikke i samme lokale) 
 

 

 

2. Hvad bør prioriteres fremadrettet? 

 

• Fremhævet pointe: Stofindtagelsesrum skal knyttes mere sammen med relationelt arbejde, fx 
som en slags værested, og stofbehandling. Ét sted kan man lave stofindtag + relationelt arbejde, 
og et andet sted i nærheden kan man lave stofbehandling + relationelt arbejde. 

• Fremhævet pointe: Der skal være en bredere pallette af ydelser. Forskellige indsatser til 
forskellige mennesker. Fx udgående sygeplejeindsats, mindre og mere målrettede tilbud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Workshopgruppe 9 

 

Session 1: HVAD ER EN GOD INDSATS FOR UDSATTE STOFBRUGERE?  

  

1. Hvad fungerer - og bør derfor fortsættes/gøre mere af? 

 

• H17 imødekommer et meget stort behov 

• Skadesreduktion lykkes – Ingen dødsfald pga. overdosis 

• Brobygning til tilbud uden for h17/Skyen 

• Godt med sundhedsfagligt og socialfagligt personale 

• God dialog med erhverv og naboer i området 

• Godt at udgående funktion og Hjemløseenheden sidder i H17 

• Lokalt er tolerancen øget i forhold til stofscenen 

• Færre gener for naboer 
 

 

 

2. Hvilke ulemper/udfordringer er der i dag - og bør derfor gøres anderledes? 

 

• Cafeen til at understøtte bl.a. netværk i H17 skal opgraderes 

• Der skal gøres noget ved problematikken omkring borgere/brugere uden cpr-nr. 

• Visitationen fra andre tilbud kunne sidde på H17 

• Visitationen til psyk. fungerer ikke 

• Rygere og fixere for sig 
 
 

 

 

Session 2: NYE TILTAG –  BEHOV OG PRIORITERING 

 

1. Hvilke tiltag kan gøre indsatsen for udsatte stofbrugere bedre? 

 

• Fokus på et bedre/øget tværfagligt og tværsektorielt samarbejde (Region og kommune) 

• Fremtidens fixerum inddelt i ryger og fixer for sig 

• Flere varme hænder 

• Det skal være professionelle der arbejder på stofindtagelsesrum. Det gode hjerte er ikke nok 

• Peer to peer er vigtigt i indsatsen. Peers skal ansattes/lønnes. De fungerer som rollemodeller for 
brugerne 

• Indsatsen til stofbrugere skal laves i mange forskellige spor, idet stofbrugere er lige så forskellige 
som alle andre mennesker, og man kan derfor ikke lave one-size-fits-all. 

• Brugerinddragelse 



 

 

 

2. Hvad bør prioriteres fremadrettet? 

 

• Flere penge til døgnbehandling 

• Mulighed for kontinuerlig videreuddannelse af personalet. 

• Flere stofindtagelsesrum 
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Session 1: HVAD ER EN GOD INDSATS FOR UDSATTE STOFBRUGERE?  

  

1. Hvad fungerer - og bør derfor fortsættes/gøre mere af? 

 

• Selve oprettelsen af H17 er godt og har skabt en positiv forandring 

• Det er godt med mad til brugerne – et varmt måltid mad giver glade mennesker  

•  

•  

•  
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Hvilke ulemper/udfordringer er der i dag - og bør derfor gøres anderledes? 

 

• Der mangler helhed og koordinering i mellem tilbuddene på Vesterbro fx en koorinering af 
åbningstider, så der altid er åbne tilbud. 

• Der sker alt for mange sanktioneringer (kontanthjælp) af de mest udsatte 

• Der mangler en kontantkasse, hvor udsatte kan få økonomisk hjælp 

• Der mangler koordinering på tværs – social, sundhed og beskæftigelse. 

• Der mangler koordinering med Regionen omkring psykiatrien 

• Der burde være mere fremskudt misbrugsbehandling – det er ikke godt med fremmødekrav og 
overvåget indsats. 

• Der mangler mandskab i sprøjtepatruljen 

•  

•  

•  

•  
 
 
 

 

 

Session 2: NYE TILTAG –  BEHOV OG PRIORITERING 

 



1. Hvilke tiltag kan gøre indsatsen for udsatte stofbrugere bedre? 

 

• Der skal gøres noget med Rampen ved H17 – der skal laves et bredere samarbejde for at løse 
problemerne. Vagterne løser det ikke.  

• Der skal laves forsøg med mobile fixerum (behøver ikke at være på hjul) for at finde ud af hvor 
behovene er. 

• Få inspiration fra tilbuddet Eatside i Frankfurt 

•  

•  

•  

•  
 
 

 

 

2. Hvad bør prioriteres fremadrettet? 

 

• Injektion, det er det der slår ihjel – rygerummene kan godt være mere lavtærskel, fx udendørs i 
et skur 

• Der skal tilknyttes sociale tiltag/socialpædagogik til stofindtagelsesrum – kan lægges sammen 
med eksisterende væresteder  

•  

•  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


