
BRUGERSKEMA 

 

Hvem er du? 

Du kan krydse af i flere kategorier. 

 

Hvem er du? 

Du kan krydse af i flere kategorier. - Andet 
• Mentor for unge udsatte 
• lokaludvalg 
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• Studentermedhjælper 

• Studentermedhjælper 
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• Studentermedhjælper 
• Studentermedhjælper 
• Studentermedhjælper 
• Studentermedhjælper 
• Pensionist / studentermedhjælper 
• Studentermedhjælper 

• Studentermedhjælper 
• Studentermedhjælper 
• Studentermedhjælper 
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(Brugerne har haft mulighed for at udfylde besvarelsen i hånden eller mundtligt. Disse er efterfølgende 

blevet indtastet af en medarbejder i Socialforvaltningen) 

Afdækningen skal blandt andet vise, hvor omfanget og generne af stofbruget 

er størst. Derfor ønsker vi at vide, hvilken bydel du repræsenterer? 

 



Hvad er dit kendskab til indsatsen for udsatte stofbrugere? 

 

Hvad er dit kendskab til indsatsen for udsatte stofbrugere? - Andet 
• Tidligere arbejdet med stofbrugere 
• kender kun fra pressen 
• Kommer på dagtilbud 
• Jeg har arbejdet som frivillig på et værested 
• Har været behandler i 12 trins programmet 
• Er selv stofmisbruger 

• Lave steder hvor der kommer andre end kun narkomaner 
• møde 
• Har kendskab til stoffer på flere måder 
• - 
• Har været i behandlinger 
• Møde 

• Har været stofbruger 40 år er på metadon og ikke andet 

Mener du, at der bør være stofindtagelsesrum i København? 

 

Mener du, at der bør være stofindtagelsesrum i København? - Begrund gerne 
dit svar. Sæt gerne dine egne ord på. 

• llll 

• stofbrugere er rigeligt stressede i forvejen 
• der bliver så ALDRIG gjort "rent" blandt misbrugere. 
• Helt sikkert, men mere overvågning ift. tyveri 
• Før de kom flød Vesterbro med kanlyer 
• Det giver mere tryghed for den enkelte bruger og de mennesker der færdes i den bydel hvor 

stofindtagelsesrummet er. Det giver også mindre svinerig i bydelen + mindre kriminalitet 

• Det er bedre på alle måder, da det er sikkert og folk ikke skal se på at folk indtager deres stoffer på 

gaden 
• Der ER mange problemer som bør adresseres til rigtige distanser! At en medarbejder kan stjæle 

puljer af penge der skulle være brugt innen tidsrammer. Jeg kan se en rød tråd. 
• Fordi at så ville der ikke være så meget uro på gaderne 
• Ordnede forhold, kommer væk fra gaden 
• Så der ik er narkomaner overalt mere end hvad man kan holde styr på som sådan! 
• Men under andre forhold 

• Der er et behov for det 



• Hvis det er under kontrol, ellers bliver det bare en friplads for junk og salg 

• Det komme væk fra gadebillede 
• Det er mere renligt, trygt og humanitært 

Hvad mener du, at formålet med et stofindtagelsesrum skal være? 
• At unge kan få er indblik i hvor farlige de stoffer de går og tager er og hvad de kan gøre ved en 
• formålet er at afstresse både bydelen og brugerne, et andet formål er at nedbringe dødeligheden 

blandt stofbrugere 
• At imødegå de sundhedsfaglige udfordringer forbundet med misbrug på en menneskelig, og 

helbredsorienteret måde, fremfor at overlade de udsatte til kriminalretlige foranstaltninger. 
• afvænning (afvænne mennesker med disse tilbøjeligheder 

• Større kendskab, mindre ekskludering, brobygning til behandlingssystemet, bedre helbredstilstand. 
Mere skadesreducering. 

• Jeg betragter stofmisbrugere som personer, der ikke har truffet et bevidst beslutning om at blive 
stofmisbruger. De er alle (som jeg tror) havnet i den ulykkelige situation, som de som regel ikke 
evner alene at komme ud af. Derfor tror jeg også, at stofmisbrugere som minimum får tilbud om at 
fixe i rene og sikre steder og med rene og sikre remedier. Så bliver beboere også mindre nervøse 

for ved et uheld at de eller deres børn falder over forladte strøjter. 

• Der skal være mere af den slags. 
Om med mere observation fra sygeplejersker og læger. 

• At trække folk væk fra gaden 
At man kan få hjælp og vejledning 
Rent værktøj 

• Det gode er, at brugerne har et sted at gå hen, så de ikke behøver at sidde på en trappesten. Det 

er fint for narkomanerne, at de sådan kan gå et sted hen - dem der har brug for at sprøjte sig. De 
har også et sted at gå hen, når det er koldt. 
 
Formålet er at få folk væk fra gaden. 
Formålet er at de har et sted at gå hen, hvor der er rent og hvor der er opsyn. 
 
Der er ikke så godt at mange opholder sige udenfor og omkring stofindtagelsesrumme. 

• Man bliver ligeglad med sit liv, sig selv og alt. 
I stofindtagelsesrum er der mennesker, der vil hjælpe. 
Det giver håb. 
 

De skal være de rum, fordi der skal være en mulighed for værdighed og ikke side ude blandt 
befolkningen ude på gaden. 

Det er en god ting. 
 
Det er også for at give misbrugerne et sted, hvor de kan føle, at de kan slappe af og få en pause fra 
den stressende hverdag, de lever i. 
 
Der er fagpersonale, som redder liv. 
 

Det er dårligt, at du bevæger dig ind i et miljø, som er fuldstændig forkert. Jeg var i 
metadonbehandling, da jeg kom i rummet – det er jo et forkert miljø. 
 
Beliggenheden er vigtig… H17 ligger midt i løvens hule med Mændenes Hjem lige om hjørnet - der 
kan være ballade og man møder overdoser. Rummet kan forhindre overdoser. 
 
At have et rent bord er fantastisk i stedet for på et beskidt toilet. 

• Hvis der skal være sådan et sted, skal der være meget mere disciplin 

• Sikkerhed 
• At kunne tage stoffer uden fare 
• Have et godt sted hvor der er ro og fred til at tage sine stoffer 
• Rent værktøj 

Andre end narkomaner at tale med 

Undgår sygdomme 
• Frirum, tryghed 
• Få det væk fra gaden 

måske et mildere tilbud 



• At brugerne kan indtage deres stof i ro og fred og trykke forhold 

• At få ro. Lider af angst 
• Sundhed, hygiejne og sikkerhed/tryghed 
• At være i RENE områder 

At folk ikke sidder midt på gaden 
• At brugere kan tage deres stoffer i fred og ro 

• Så folk har et sted at tage deres stof 
• Værdighed, sikkerhed 
• Fjernet fra gaderne 
• Renlighed/sundhed 
• At det er sikkert og rent 
• Måske for nogen er det ok, som de har svært ved selv og administrere 

• Der skal ikke være et stofindtagelsesrum 
• Der skal være sygeplejersker og hjælp 
• Sikkerhed for bruger 
• tage stressen fra brugere 
• At brugerne kan indtage deres stof i fred og ro og undgå at de bruger opgange toiletter m.v 
• Ved ik 

• Mindske ricisi (urent værktøj m.m) 

Brugere kommer væk fra gaden 
• NEY 
• Ingen, kun minus 
• Medicinsk behandling 
• 1) Så narkomanerne har et sted de kan være 

2) Så der ik er værktøj og nåle overalt offentligt 
3) Så der også er den hjælp, der er brug for 

• Dem der sidder derinde føler sig sikre 
Sikkerhed er rigtig vigtigt 
Der er rimeligt styr på det på skyen, der er lidt kaos i kokainrummet - i H17 bliver man røvet 

• At brugeren kan indtage stof under rene og trygge forhold 
• Give ro og tryghed 
• Bedre sundhed 

Færre gene for lokalområdet 
• At de er sammen et sted ang sygdom 
• Sikkerhed for overfald og overdosis. 

Undgå at sidde på gaden og blive set ned på. 
God hygiejne. 
At komme inden for i varmen. Jeg er hjemløs 

• Det første step til vejen ud af junken 

• Mindsk antallet af overdoser/øge genoplivningsmuligheder 
• Renlighed/sundhed og værktøj tak 
• Det der er i forvejen er plus 

hjælp til at injicerer, når man ikke selv kan ramme. 
Eller mulighed for at få et drop sat ind, så man undgår at fejlfixe. 

• Ligeglad da jeg ikke bruger det 
• Ved ikke 

• Det foregår stille rent og trygt.  
Renere gaden ikke sprøjter i gaden 

• Mindske risiko for dødsfald. Rene sterile rum 
Øge kontakten med brugerne 
formidle behandling 
holde kontakt 

• Ro og fred til at indtage sit stof 
• sted for brugere + mere ryddet miljø + ik junki overalt 
• sikre borgere med stofmidbrug ordentlige forhold 

skadesreduktion 

Hvilke opgaver/funktioner mener du, at et stofindtagelsesrum skal løse/have? 
• hbgvffdfvhnhj 
• De kan hjælpe den unge med at se de problemer de har og har muligheden for at hjælpe dem og få 

et indblik i hvor usundt sigter er 



• trughed for brugere og nærmiljøet 

• Skabe opsyn, sikkerhed og tryghed for en udsat samfundsgruppe. 
• afvænne folk 
• Omsorg, rådgivning, sygepleje, vidensopsamling. 
• Rene og sikre steder, hvor stofmisbrugere kan fixe. Dermed undgås også at skræmme beboere og 

deres børn for at falde over brugte sprøjter. 

• Stederne løser også en social opgave ved at snakke med folk 
Hjælper hvis folk ikke kan ramme 
Hjælper med bad 

• Jeg er glad for, at der er rent.  
 
Indretningen er steril kedelig og grå – der kunne godt gøres lidt for at gøre det hyggeligere. 

 
Man kunne også ansætte en person som havde funktionen at tale med folk. 
 
Hjælpe med rent værktøj. Mennesker der holde øje med dig, når du indtager dine ting. Du kan føle 
dig rimeligt sikker på, at du vågner igen. 
 

Der er meget udskiftning i rummene, fx praktikanter og det kan være for ustabilt for klienterne.  

 
Der skulle være retningslinjer for, hvordan personale og klienter/brugere omgås hinanden. 
 
Der mangler kommunikation mellem personalet og bruger; hvad der er sket i går, i løbet af en dag, 
den sidste tid, og hvad brugerne har brug for. 
 
Åbningstiderne kan skabe meget store begrænsninger for mange brugere. Mange render rundt på 

gaden og fryser, når der er lukket – så er det kriminaliteten opstår. 
 
Det ville være en hjælp hvis, der var åbent om natten – mange har mere brug for det om natten 
eller tidligt om morgenen. 
 
Det får folk til at gøre desperate ting - man glemmer at koble hjernen til. 

• Hvis/når rede liv. 
Sende folk videre i behandling 

• Videoovervågning 

Sikkerhed 
Skabe man kan have sine ting i 

• De skal støtte og hjælpe men kun hvis borgeren beder om det 
• Larm og ro på volen og rullerriget. De må hjælpe med hvis de går i krampe at de ikke ruller. 

• Væresteder i forlængelse af fx stofindtagelsesrum 
Steder hvor man kan få omsorg 
 
Ikke aktivt involveret i handlingen 
Gerne rådgivning 

• Rent værktøj (smittefare osv.) 
• fixe 

• Mindske angsten 
• Modvirke OD 

Sunhed 
Hygiejne 

• Kriminalitet 
Smittelse af hinanden 

• ? 
• gratis kanyller mm. 
• Alt omkring misbrug 
• Indlevering af min medicin + flere samtaler 
• INGEN 
• At hjælpe mennesker 
• Sikkerhed? 

• personale 



• Overordnet tjekke folks elmene tilstand 

 
Lade folk indtage deres shit! 

• % 
• ? Hjælpe folk videre hvis muligt 
• 1) Man skal kunne indtage sin junk 

2) Der skal være sundhedsfagligt hjælp 
Andet!? Mad, drikkelse 

• H17's fixerum synes jeg er behageligt. Stressniveauet er lavt, ikke så meget snak. 
I skyen bliver der snakket meget, handlet henover bordet. 
Det virker som om det er de udenlandske brugere som styrer rygerummene begge steder. Det skal 
være personalet som har kontrollen. 

• Være i besiddelse af sprøjter, have første hjælpserfaringer, sår beh. m.v. - sende folk m. behov 
videre til fx hosp. 

• Fjerne nogle de problemer som misbrugere give (muligvis) på gaderne/offentligt rum 
• Rent værktøj 

sygedomsforebyggelse 
livredning 

stoftestning 

• Yde en god service 
• Komme i kontakt med venner, så man ikke går rundt alene. 

Der skal sørges for min sikkerhed - som det er nu  i H17 bliver man rullet for alt. Det er mislykket, 
især rygeafd. 

• Som ovenover 
• Der skal være sundhedsfagligt personale som kan hjælpe - også med ting som sar/bylder. 

Der skal være information omkring stoffri behandling 

• Sygt parmafarmasygt 
• Se ovenover 
• masser 
• Ved ikke 
• Ro og fred 
• ha værktøj + materialer  

Ha sundhedsfagligt personale 
• De skal sikre at borgere får ordentlige forhold + værktøj til at tage deres stoffer. evt. motivere for 

behandling evt. være behjælpelig med somatiske problemer. 

Øvrige kommentarer 
• jkjjjjjjjj 
• Jeg mener, der burde være flere tilbud om herberger. Måske også med mulighed for de hjemløse 

hundeejere. Måske findes der legater, så man kan bygge herberger, hvor der samtidigt er mad til 
både mennesker og hunde.Jeg talte med en pige sidste vinter, som ikke kunne tilbydes tag over 
hovedet af Københavns Kommune fordi hun havde et mindre stofmisbrug og 2 små hunde. Hun var 
sidst i 20¨erne og meget soigneret. Som løsning havde hun nu en stor Christiania cykel. I ladet 
havde hun tøj og 2 store dyner, som hun brugte til hundene, så de ikke frøs. Hun prøvede dagligt at 

finde et herberg til sig selv men det blev ofte til bænke og hvor der ellers måske kunne findes 
varme steder. 

• Skyen fungere bedre end H17 
 
Det kunne være godt med mere plads. 

• Man kunne godt tænke sig at cabinerne var lidt mindre. At der var valgmuligheder i forhold til at 
vælge hvem man sidder sammen med. 

Fixerummet er for stort. 

• Det er vigtigt at der er stofindtagelsesrum for dem der ikke har nogen steder at gå hen. 
• Godt med venescanner. 

Det er godt når uheldet er ude, at der sidder en fagperson. 
 
Fagpersonerne ved hvornår man skal give hjertemassage ift. OD. 

• I det store hele positivt. 
• Alt for meget kriminalitet blandt udlændinge 



• Rullerriget 

Sikkerhed 
Ikke vold 

• Det er vigtigt at man har et sted hvor man kan være i fred. Det er vigtigt at man ikke skal side og 
gemme sig på gaden. Godt at komme væk fra gaden. 

• Det er godt med stofindtagelsesrum, så der ikke ligger værktøj på gaden. Det er godt der er 

fagpersoner til stede hvis det skulle gå galt. 
Det var tiltrængt med rummet. 
Det er ikke godt for nogen at folk sidder og fixer på gaden. 

• Folk der arbejde derinde er empatiske og hjælpsomme 
• ? 
• Folk med med mange penge bliver rullet af de lidt "stærkere junkier" 

• hjælp brugere 
f.eks. sårbeh. 

• DET ER BLEVET FOR LET 
• :) 
• Stofindtagelsesrum -> Der burde nok være et sted der er døgnåbent 
• Der er ikke styr på det i H17. 

Jeg bruger hovedsaligt Skyen - her skal man bare stå i kø i en halv time, hvilket er for meget, når 

man er syg. Folk sviner hinanden på H17 - de taler rigtig dårligt til hinanden. H17 er for stort. 
Skyen er hyggeligt. Personalet på skyen har det hyggeligt og det smitter af på os brugere.  
Lige nu er det opdelt, alle os "danskere" bruger 'skyen' - andre indvandrere/illegale bruger H17 - de 
er hårde, kriminelle, farlige, og man tør ikke gå til politiet. 

• Egentlig synes jeg ikke de skal være der, da det bliver/er en friplads til salg og forøget misbrug. 
• Nej/ folk kikker på tynder subutet modtager 
• Nej 

• - 

Kan du pege på nogle indsatser, der mangler i forhold til at hjælpe stofbrugere 

og skabe en god og tryg bydel?  
 

Sæt gerne dine egne ord på. 
• der mangler gadeplans medarbejdere, måske med ekstra viden til at hjælpe stofbrugere, og 

oplysning til brugerne om stofintagelsesrum 

• Flere herberger evt. med mulighed for at tage hund med. Suppekøkkener med mad også til hunde. 
win-win for alle. 

• For at undgå sidemisbrug, kan man give mig den medicin jeg skal have. 
 
Angstproblematikken er ikke blevet taget alvorligt i lang tid. Nu begynder det at blive taget op. Der 
er rigtig mange der er ensomme pga. af angst. 
Den rette medicinéring i forhold til angst er super vigtig 

• Der er brug for mere smidig visitation 
 

Der er behov for flere pladser til lægeordineret heroin 
• Nogle flere steder som Stæren. 

 
Man har medbestemmelsesret på Stæren. Der er brugermøde hver onsdag. 
 
Det er vigtigt at få vedligeholdelsesbehandling. F.eks. metadon. 

• Sociolancen er et godt tilbud. Der er brug for mere af den slags. 

Fixelancen, et transportabelt fixerum, var rigtig godt. 

• Det er vigtigt at der er steder man kan gå hen. 
F.eks. Plejeafdelingen på Forchhammersvej. Her kan man holde jul. 
Plejeafdelingen er et vigtigt sted. jeg har selv været indlagt der. Jeg kunne intet spise da jeg kom, 
men kunne spise igen efter en uge, og to 5 kilo på under indlæggelsen. 

• Der skal være nogle steder, hvor brugerne kan opholde sig og være trygge.  

Der skal være flere tilbud til stofbrugere. 
• Der bliver solgt hash ved skolen, hvor jeg bor. 

Det er 13-14årige, der sælger hash. 
Vi skal fjerne stofsælgerne fra skolerne. 



 

Politiet gør en enorm indsats i NV den sidste måned. 
 
Nogle gange har der været arrangementer – fodbold, volleyball – hvor alle kan lære hinanden at 
kende på en anden måde. Alle kan deltage, der bliver sat sedler op i opgangene - der kommer 
mange mennesker, og det er en god ting. 

• Mere politi mht. romaer og andre udlændinge 
• Videoovervågning  

Ekstra stofindtagsrum 
• Det samme sammenhold som frammen har det i stof hjælp 
• Stofindtagelsesrum af kriminalisering, besætning realistisk og ikke skræmme 
• Boligfællesskaber for stofbrugere/Ex-stofbrugere, hvor man lærer at tage hensyn til hinanden. 

Mange skal starte forfra efter hjemløshed, fængsel mm. Et boligfællesskab er det bedste man kan 
give folk. 
Der skal følge støttepersoner med, der hjælper videre med skole, arbejde mm. 
Boligfællesskabet skal være et springbræt til at komme videre i egen lejlighed. 
Bofællesskabet kan også give mulighed for nye venner, som ikke er misbrugere. 

• Det er lidt op til personerne selv. man kan godt få hjælp hvis man opsøger den. 

Men hvis man ikke ved hvor man skal gå hen, så er det lidt svært. 

Jeg ved der er Mændenes hjem, men ellers ved jeg ikke hvor man kan gå hen for at få hjælp. 
Det er vigtigt at få gjort folk opmærsom på hvor de kan få hjælp. 
Der er også gadejuristerne. 

• Hjælpe dem bedre som lever med misbrug i det skjulte. 
Bedre behandlingsmuligheder. 
Minesota x 2 
 

Der er ikke en skid i Brønshøj/Husum 
Lade de tilbud være som er der i stedet for at lukke dem. 

• Mere ungeindsats 
• Flere penge generelt til dette område 
• Der kunne være flere eller et sted, hvor man kan kontakte en psykiater 
• Flere fixerum mangler 

• Flere gadearbejder og street-worker 
% mindre politi 

• ? 

• Lad folk drikke øl, tag stoffer lægeordineret som valgmulighed i stedet 
• Steder som dette for de som ikke kan adm. selv - ellers udlevering via apotek for de stabile 
• Nogen der har min fremtid som et mål! Trænger andre enn min læge på amulatorie (har kun en 

læge at vælge)og en sygeplejerske/pædagog) 

• Mere politi kun rettet mod narkotika 
• Ambulancer, flere steder de kan komme 
• meget metadon og stesolid 
• Flere fixerum i ydre kommuner 
• ved ikke 
• Jeg ser faktisk ikke brugere i min bydel 
• NÆ men at jeg som i boår har indtaget nervepiller + metadon. Der kræver i af folk som kan fungere 

fint skal stoppe. :( blæiver mistroet af indre 
• Lad være med og dømme alle duer en kam, men lad det være individuelt 

Misbrug af regler bør straffes individuelt 
• Jeg bor lige ved Sundholm  

der er hjælp 
• Døgnåbent stofrum! 

Mere personale 
Mere ansvar til sørge for der ik bliver smidt nåle og andet på gaden! -> Når der er et rum man kan 
tage sine stoffer i 

• Mangel på fixerum i de fleste bydele. opsøgende pers. Fx. Der sidder en flok mennesker mer' ell. 
mindre i opløsning; ville være godt hvis de fik tilbud om hjælp der hvor de sidder!! 

• Nej 
• Legalisering af heroin 

flere penge til eksisterende tilbud 
• Vagter til at hjælpe den enkelte borger 



• Fx. flere små steder som skyen. Rygerne har lang ventetid som det er nu 

Legaliser stofferne 
Få brugerforeningen tilbage. Det er et godt initiativ som burde få mere støtte. Der mangler meget 
mere oplysning om brugerforeningen.  
Dugnad (?) er belvet et farligt sted at være - især når det er blevet mørkt. Særligt at komme du 
som hvid man. 

• Lige som hvor jeg bør MEN med et krav om at beboeren er indstillet på at blive stoffri 
• la folk drik øl 

få stoppet læge ordineret som valmugen i stedet  
Busstop/Anger Jørnsenplads og lind sted er 

• Et stofindtagelsesrum i sydhavnen 
• alt i er bare mistroisk i systemet. 

stol på stoffebrugeren fordi man har været væk i tre dage er det ikke fordi man har været fri 
tværtimod, så har du først været ude og fylde 

• Synes der bliver gjort en del 
• flere væresteder 

Ser du nogle udfordringer ved den måde, man i dag hjælper stofbrugere på? 
Hvis ja, må du gerne uddybe 

• hnnuunggg 
• ja, man er tvunget til at være i et behandlingsforløb for at kunne tage sine stoffer i trygge rammer 

• Ja, det gør jeg. Jeg mener ikke, at stofmisbrugere i dag får hjælp. Tværtom får de en masse trukket 
ned over ørerne, som giver dem stress, som igen tager energi fra den smule overskud, de har som 
misbrugere. 
Som løsning har jeg taget afsæt i det, jeg ser og hører. Jeg har også taget afsæt i mit eget liv. Jeg 
er ikke stofmisbruger men jeg får, selvom jeg har døjet med og stadig døjer døjer med stærke 
daglige smerter og stress den ene arbejdsardsforløb efter det andet trukket ned over ørene. Der er 
stadig meget svært at erkende, at jeg er blevet handicappet og det gør det slet ikke bedre, at jeg 

bliver bliver mødt med mistro af kommunen selvom jeg kan dokumentere mine diagnoser. 
Kommunens ressource team kommer med ideer, som slet ikke kan lade sig gøre, som f.eks. at jeg 
skal arbejde fuldtid i en detailhandel til trods for, at jeg er dårligt gående p.gr. af stærke smerter i 
mine fødder - neuropati. Det giver ingen mening. 

• Man skal ikke behandles som andenrangsborgere. 
Stol på os. 
 

Vi har været i systemet i så mange år, men vi bliver behandlet som børn. 
 
Det er nedværdiende at man som stofmisbruger kun må få hjertemassage/genoplivning i et forsøg. 
Alle andre mennesker, der bliver ambulancefolkene ved i længere tid. 

• Som sagt hvis visitationen i systemet var lidt mere smidig. 
 

Der er behov for at høre på os individuelt. Vi er forskellige alle sammen. 
Det er vigtigt at andre ikke gør sig klog på mit liv. Det er mig der har erfaringen med mit liv. 
En 22 årig og en 60 årig skal ikke have den samme behandling. 

• Jeg havde håbet på en nedtrapning, da jeg startede i systemet. Nu har jeg været her i 5 år, og føler 
at jeg sidder fast i systemet. 
Tilbuddet er meget bureaukratisk, en hurtiger indsats vil være bedre. 

• Det ender altid i penge, at der er ikke nogle penge. 

 
Vi kan ikke lave nogle ting, for vi har ikke nogle penge 
Vi har masser af gode ideer. Vi har masser af aktiviteter men kan ikke købe materialer, og brugerne 
skal selv betale. 

Det afholder nogle fra at deltage i aktiviteter. 
 
Mange har brug for noget hele døgnet rundt – det tror jeg ikke findes. Jeg kender ikke rigtig de 

tilbud, der er. 
• At få os rystet brugerne sammen her fra og med andre fra andre tilbud. Vi skulle blande os mere, 

for jeg ville lære flere mennesker at kende. 
 
Jeg kan ikke klare tingene alene. Jeg skal have nogle mennesker omkring mig, som jeg kan være 
sammen med, som kan hjælpe mig.  



 

Jo flere mennesker jeg kender, jo mere hjælp kan jeg få. 
• Ja ^ 
• Der er dårlig kontakt til andre hjælpe-systemer 
• Jeg synes at de forskellige uddelingssteder gør et godt arbejde og pt. er det så godt det kan blive 
• Få en mentor på for det hjælper ikke at tage folk ud af. 

• Systemet per se. 
Pattronisering 

• Man bliver ekspideret for hurtigt videre. Jeg blev kastet rundt fra den ene sagsbehandler til den 
anden. 
For mange kokke fordærver maden. 
 

Jeg har en fast sagsbehandler. Hun har hjulpet mig med min pension. hun hjælper også hvis jeg har 
betalt for meget i husleje mm. 

• Den er ikke perfekt. 
• Det er blevet utroligt svært at komme i behandling. 

Der går for lang tid inden man kan komme i behandling. 
 

Når folk siger, de har brug for hjælp så skal de have det, for så er de motiverede. 

 
Spørge ind. 
 
Der er ofte rod med boliger- et kontor der hjalp med boligproblemer - Kontor 7/8 på 
hovedbanegården. 
 
Træt af ikke at have købt mit eget tøj i 20-30 år! 

 
Der er medicin, jeg ikke har råd til at købe fx astmamedicin, KOL-medicin... Slidgigt i ryggen - jeg 
kommer ikke ud og arbejde mere. jeg kan ikke få førtidspension. Hvis jeg var en hest, var jeg 
blevet aflivet! 

• Mild med hård 
• Ja, afvænning bør være mere flexibel 

• ? 
• Nej 
• Jeg synes der bliver gjort en del som hjælper, men hvert menneske er et individium og skal 

behandles sådan. 
• Manglende boliger (egnede) 
• De har deres indtagelsesklub. Jeg mener det er for nemt. Men ja de har to at sted at sidde. 
• Steder som til dette projekt 

bla. pga. medarbejdere 
• Nej 
• Der er ikke nok hjælp til de svageste 
• I valby er der ikke nogen steder man kan have socialt samvær hvis ikke solen skinner 
• Ja udlev. af metadon. Undgå at nye misbrugere kommer på metadon. Det er en sutteklud. 
• Salg af brugernes medicin er et stort problem. 
• ved ikke 

• 1) Der kunne godt være meget mere hjælp til os der gerne vil ud af vores misbrugsliv! 
• Jeg synes systemet med metadon er fallit. Der bliver fixet alligevel og solgt illegalt 
• Ja, for få ressourcer 
• Nej 
• Det er en udfordring at man skal møde op to gange på varmen, særligt når man er hjemløs. 

Jeg ville hellere starte op på statsheroin, men kan ikke overskue at møde op 2 gange dagligt. 

• JA, de har det for nemt der er ingen konsekvenser. 
• Der sker masser af fejlfis - og overdoser fordi man ikke ved om man rammer rigtigt, og derfor 

dosere man meget mere. Risikoen er meget større som det er nu. 
• Vær meget flexibel overfor stofbruger. Jeg har 3 børn på 40,28 og 26 år 

alle er født stoffri 
• Ja, det tar for lang tid å få metadon. Det føles helt forkert å sitte å øh.. i flere dager. Jeg har for 

dåligo ben til å gå, stå eller sitte i flere timer. har bitt meget verre efter bare 2 dage. så liker jeg 

ikke å sitte her midt blandt mango misbrukerer 



• Lange ventetider  

For få tilbud om behandling 
manglende hjælp på primære områder botilbud/hjælp med dette 
Nedskæringer i budgeter 

• I behandlingsenhederne mangler der mere socialt og dunshedsfagligt personale til at løfte opgaven. 
Der mangler et større udvalg af botilbud og boformer for stofmisbrugere 

Bruger du andre sociale tilbud? 

 

Bruger du andre sociale tilbud? - Andet 
• Bor på plejehjem 

• Kofoed skole 
• Vedligeholdelse 
• Rådgivningscenter 
• Til værested: sådan noget eksisterer ikke i valby - wigerslev - for dårligt 
• nej 
• nej 
• Nej 

• NEJ 
• ? 
• Sydhavn Co. 
• Rygerum en gang i mellem 

Øvrige kommentarer 
• I min mening burde nedenstående være til rådighed (for indfødte danskere):  

 
1. Mulighed for rent og varmt tag over hovedet - herberg eller andet) - også med hund 
 
2. Mulighed for toilet besøg og brusebad (gratis tandbørste, tandpasta) - igen med hund 
 

3. Suppekøkkener med mad til også hund 
 
Ret dyre tiltag men man kan måske finde plads i budgettet, legater og andre steder fra. Jeg tror, 
det kan batale sig i det lange løb 

• Har lejlighed idag. 
• Det er vigtigt at det er personale med erfaring, der arbejder på tilbuddene til stofbruger. 
• Ørnevej har jeg ikke lyst til at komme. En helt anden stemning – folk er for skæve og alt går op i 

stoffer. Jeg føler ikke, jeg har noget at snakke med dem om, og det er endda folk jeg har kendt i 
lang tid. 

 
 
Her kan vi sidde og snakke, ryge, spise – det er et godt sted 
Folk er rare og jævnaldrende. 

• Kriminalitet er gået amok blandt folk af anden etnisk herkomst 
• jeg kunne tænke mig nogle flere aktiviteter. Noget folk interesserer sig for. 

Vi spiller musik om onsdagen. Og jeg går i skole to gange om ugen. Det er jeg glad for. 
• jeg er kommet ud af mit sidemisbrug, så jeg prøver at undgå herberg, natcafe mm. men jeg har 

kommet der tidligere 



• Der kan være godt gang i den på tilbuddene. 

Der tales ofte om stoffer. 
Der kunne være mindre tilbud hvor der ikke er så mange mennesker. 
 
Gøre mere af at tidligere misbrugere hjælper nuværende misbrugere. De ved hvad misbrugere har 
brug for. 

• INGEN 
• Trænger en å tale med, der kan forholde sig til mig som et menneske der kan se mine behov når 

jeg udtrykker de! 
• Har brugt Herberg da jeg var bolig løs 
• Mere respekt fra personalets side her på misbrugscentre og andre steder 
• Et sted at få varm mad - møde andre og få en snak 

• ? 

Synes du, at der skal etableres et stofindtagelsesrum i din bydel? 

 

Synes du, at der skal etableres et stofindtagelsesrum i din bydel? - Begrund 
gerne dit svar. Sæt gerne dine egne ord på. 

• ja, både for at aflaste vesterbro og for at brugerne ikke skal rejse for at intage deres stoffer 

• Det ser ikke umiddelbart ud til at behovet er der. Det var et stort problem tidligere 
• Nej, fordi folk tager jo der ind (Vesterbro). Jeg synes, det er fint nok på Vesterbro – det er jo der 

folk kommer – jeg ser ingen misbrugere, der hvor jeg bor. Det ville være mærkeligt, hvis det lå 
mellem 2 caféer... 

• På Amager 
• Det tager kun 15 min. herfra, så er du på Vesterbro 
• bare diskret 

• Da der ikke er behov for det 
• Belaster bydelen mere 
• Både og, synes vi skal have 1 enkelt rum mere ved siden af skyen & H17, men heller ikke mere! -> 

man skal ik tro det fint nok fordi man har et sted at være 
• Der skal være nogen på Vesterbro. Gerne flere muligheder. Det er fedt med de rum, hvor man bare 

kan være 2 af gangen. 
• Behovet er der 

• Der er først og fremmest alt for meget stress/brugere i de to eksisterende 
• Der kunne sagtens være et på Nørrebro, evt. Hillerødgade 
• Det skal ikke være for let. Dog ja, hvis man vil ud af stofmisbrug 
• De 2 på Vesterbro + "velkommen" + stofindtagelsesrum i omejnskommuner sækker behovet fint 
• - 
• Der fixes ude på gaden. Det er galematias. Ligesom her i rusmiddelcentret, hvor vi får udleveret 

vores metadon - og alle ved vi går lige ud og fixer det. 



Synes du, at der skal etableres et stofindtagelsesrum i andre bydele? 

 

Synes du, at der skal etableres et stofindtagelsesrum i andre bydele? - Hvis ja, 
i hvilken bydel synes du et nyt stofindtagelsesrum skal placeres? Du må meget 

gerne begrunde din placering. 
• ja, helst fordelt over hele byen, for at minske stofscenen på vesterbro 
• Kunne måske være i nord vest kvarteret 
• østerbro 
• På Amager, der er mange der bruger stoffer 
• Måske 
• Nørrebro 

• Nørrebro eller ydre Nørrebro 
• Nørrebro da der er mange stofbrugere 
• Hvis det er nødvendigt i andre bydele, skal der være nogle. Måske nogle mindre rum. 
• Det samme som før 
• Nørrebro/Nordvest og Amager, i nærheden af Amagerbro st. 
• Der hvor de er nu og ikke flere 
• Hellerup, Gammel Holte osv. TVDRBYEN 

• Over det hele - Der skal være det der er behov for. 

Kan du pege på nogle fordele eller ulemper ved den nuværende placering af 

kommunens stofindtagelsesrum? 
• det samme igen, for at aflaste stofschenen på Vesterbro og for at brugerne ikke skal rejse på tværs 

af byen for at indtage deres stoffer, hvilket nogle så ikke gør 
• Fordelen er at det skal være tilgængeligt for stofbrugere, ellers vil de ikke blive brugt. 
• Jeg synes absolut, at man skal beholde de 2 på Vesterbro men også at man kan etableres andre 

steder. Måske kan man sprede det lidt ud. Jeg er sikker på, at problemet også befinder sig andre 

steder, bare i en lavere grad 
• Hvis der lå stofindtagelsesrum i andre, pæne bydele, så kunne man lettere "holde sig på måtten" 

Istedgade er fuld af lort. 
Man følte sig ikke så meget som nakoman, hvis der var stofindtagelsesrum i pæne omgivelser. 
 
Det er nemmere at komme ud af misbruget, hvis du slipper for at komme i Istedgade. Du bliver 
tilbudt stoffer hele tiden på Vesterbro. 

• Der skal også være fixerum i andre bydele. Det er besværligt at komme til Vesterbro, så det kunne 
være godt med fixerum i Nordvest, Glostrup og Albertslund. 

• Jeg svarer både ja og nej. Der er brug for det, men der samler sig hurtigt kriminalitet omkring et 
fixerum. 

 
Fixelancen er god fordi den hele tiden skifter plads, så er det svært for bander at sætte sig på 

handel af stoffer. 
• Jeg synes at der skulle være stofindtagelsesrum i alle bydele, for der er misbrugere i alle bydele. 

 
At rummet ligger på Vesterbro giver god mening, for det er der der er meget handel. 

• Fordelen nu er at rummene ligger der hvor brugerne kommer i forvejen. 
 



Hvis jeg selv boede der, ville jeg ikke synes, det var fedt at have dem som nabo. Der kan være råb, 

skænderi og slåskampe. 
• Vi skal finde en mellemting - H17 ligger midt i løvens hule. De stakkels mennesker har ikke en 

chance. 
• Kriminalitet/vold/røveri 
• Det er jo placeret der hvor der er flest kunder 

• Nej 
• Det trækker flere pr. km2 , fordi de er de eneste 
• Fordelen: Væk fra gaden. Tage sit fix i fred og ro. 

 
Ulemperne: Tyveri. Folk stjæler fra hinanden. 

• Feks. i NV. Her er mange stofbrugere i området og der er langt til Vesterbro. Man venter jo ikke 

med at tage sit stof, til man kommer til Vesterbro, så det kunne være godt med stofindtagelsesrum 
´her. 

• Der skal være rum på amager tæt på Christiania 
Ikke i Brønshøj - det vil gøre det for nemt for narkomanerne. 

• Alle er ved Istedgade 
• ? 

• N/A 

• Netop fordi det er "midt" i byen, så giver det et dårligt lys på både midtbyen og misbruger 
• Nej 
• Nej ikke pt 
• Det lokker bare flere nye misbrugere til. Og de lærer hvordan man skal koge, fixe osv. 
• Flere fixerum 
• Ikke så sjovt for beboere 

Men værre hvis der ingen fixerum er. 

• Let for bagmændene! let og få stof 
ingen modstand -> % behandling 
Modstand på livet -> + behandling 

• Placering nej 
 
Men oprettelse er jeg imod 

• Godt det ligger samlet og ik spredt 
• Synes H17 ligger meget godt. Måske skal man dele kokain og heroin op 
• Nej 

• Stofturisme 
Alle ender på Vesterbro for at tage stoffer 

• Nej 
• Det fungerer rigtig godt med Skyen og Mændenes hjem. 

Cafe Dugnad fungerer også godt (Det er et uofficielt stofindtagelsesrum på toilettet) Der burde 
være et fixe/indtagelsesrum ved Dugnad. 
H17 er en rotterede for udenlandske kriminelle 

• Fordelen ved at de er der hvor de er nu, er det at det er der hvor handlen foregår. 
• Fordele er at det ligger tæt på hvor brugere normalt færdes. 

Bagdelen er at det er synd for de lokale beboere - måske skal man finde et tomt område på DSBs 
terræn imellem hovedbanen og Dybbølsbro st. 

• ? Har aldrig været der men gjort det hjemme 
• Det er godt at det er på vesterbro, så man ikke bliver overfaldet af politiet.  

MEN det skal forbydes at folk kan stå udenfor - og fixe, det er synd for børnene som går forbi 
• nej 
• ? 

Kan du pege på nogle fordele eller ulemper ved at placere et kommunalt 
stofindtagelsesrum i en anden bydel? Vær gerne konkret ift. bydel. 

• fordelene er som beskrevet i foregående svar, et forslag til løsning kunne være at inddrage 

herberger og sundheds personale på gaden 
• Nord vest fordi det synes som om der er en stofscene der også. 
• Det er vigtigt at man ikke samles i en klump i København 
• Ulemperne er som tidligere at det tiltrækker kriminelle. 



• Det kunne være godt at have "fixerum" i sundhedshusene, det er der i alle bydele. 

 
Stofindtagelsesrum sparer samfundet for meget i forhold til fejlfix mm. 

• Stofrum i Gentofte eller Hellerup 
• Sundholm - der er mange stoffer 
• Nej 

• Nej 
• Jeg kan kun se fordele ved at lave stofindtagelsesrum i NV.JEg ved der er mange der går op på 

kirkegården og fixer. Det er jo ikke rart hverken for dem der kommer på kirkegården eller dem der 
fixer. 

• ? 
• N/A 

• Jeg bor i Sydhavnen og synes at der er flere/mange der har brug for et "safe" sted til at indtage 
deres stoffer! 

• Nej 
• Jeg tror der er brug for det på Nørrebro 
• For dele 
• Ja, Nørrebro/nordvest, så folk kan blive i deres bydel og ikke skal tage på Vesterbro 

• Ved ikke 

• Se ovenstående 
• Som sagt: Hvor der er et behov 
• Nej 
• % 
• Nej 
• Det vil kunne være godt at få det spredt. 

Hvis der ¨lå et på Nørrebro, ville jeg foretrække det, at slippe for Vesterbro. 

• Ved at placerer det i min bydel risikerer man bare at handlen af stoffer bliver udvidet. 
• Ja 
• Fordele ved at der ikke vil blive fixet på stationer og i børnehaver 
• nej 
• ? 

Øvrige kommentarer til stofindtagelsesrum og placering 
• bbbbbbbbbbbbbbbbyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 
• jeg er selv blevet overfaldet på H17, derfor er det vigtigt med kameraovervågning. Dette 

billedmateriale bruges nu i retssagen. 
• Det at komme i fixerum kan være et "springbræt" til vedligeholdelse eller behandling. 

• Jeg synes at placeringen af 'Skyen' ved siden af Mændenes hjem er problematisk. 
Man bliver hurtigt rullet, når man går ud derfra. Man må nærmest skubbe agressive mennesker 
væk. Ryger ud i en dårlig stemning med det samme, det stresser. 

• Der hvor der er mest brug for det 
• Kan altid blive bedre 
• Det vil ikke gøre nogen forskel for mig om der kom flere stofindtagelsesrum. Fordi jeg ikke er aktiv 

bruger mere, 

• ? 
• N/A 
• Sydhavn er IKKE gennemsyret af hverken kokain, LSD, Heroin 
• :( 
• % 
• Så få som muligt og med større krav om at starte på et stoffrit liv 
• alle steder Hellerup. Kongehuse? 

• ? 



Skal de midler, der i dag er afsat til stofindtagelsesrum, bruges anderledes? Fx 

til stofbehandling, anden form for skadesreduktion eller andre sociale indsatser 
for stofbrugere. 

 

Skal de midler, der i dag er afsat til stofindtagelsesrum, bruges anderledes? Fx 
til stofbehandling, anden form for skadesreduktion eller andre sociale indsatser 

for stofbrugere. - Begrund gerne dit svar. Sæt gerne dine egne ord på. 
• ggffgfg 
• ja, pengene skal fordeles over flere bydele 
• Jeg ser stofindtagelsesrummet som en fremskudt behandlingsforanstaltning og dermed indgangen 

til sygepleje og behandling. 

• Jeg tror ikke, stofmisbrugere har det fornødne overskud 
• Det ville nok være en god ide at bruge flere penge på forebyggelse, så grib det inden det kører af 

sporet 
• Stofbehandling 
• Mere bredt over byen 
• til hurtigere døgnbehandling 

• De skal i behandling på sigt som minimum på substitations medicin. Evt. en max dages adgang og 
så derefter under opsyn. Jeg har kommet i gaden over en længere periode og de falder bare mere 
og mere sammen og dem der er ok den ene gang, er max psykotiske en måned senere 

• Har ikke nok kendskab til at svare på dette 
• De burde bruges til et værested for alle mennesker 
• god ide 
• Behandling - selvhjælpsgrupper 

• Det har aldrig virket med stofbehandling og så vender folk tilbage til det gamle. Synes der er meget 
som har spillet fallit 

• Der er behov for dem, altså rummene 
• Jeg vil have to sikkerhedsfolk på H17 istedet for personale. Mangler vagter! Der skal holdes fast i at 

man oplærer sig ordentligt overfor hinanden 
• Det kunne være rart at pengene blev brugt på at få folk ud af stofmisbrug 
• Det er altid en prioritering men hvis man tilførte ekstra midler ville det hjælpe 

Hvis der ikke afsættes flere penge til stofindtagelsesrum i København, skal 

man så flytte penge fra Vesterbro til andre bydele?  

 

Hvis der ikke afsættes flere penge til stofindtagelsesrum i København, skal 

man så flytte penge fra Vesterbro til andre bydele?  - Begrund gerne dit svar. 
Sæt gerne dine egne ord på. 

• hhhhh 

• Princippet om at stofindtagelsesrummet skal være der, hvor stofscenen er , bør  råde. 



• Se tidligere svar 

• Man skal ikke lukke de steder der er men åbne flere oveni 
• Vesterbro har brug for mere og der er mange flere misbruger på vesterbro 
• Der kan ikke undværes noget nogen steder 
• Der mangler penge i ydre kommunerne TILSYNELADENDE 
• Find penge andre steder for at få hjulpet disse mennesker 

• Der SKAL afsættes flere penge! 
• Det er for stort. Der er alt for stor aftand mellem rygebure og personale. Det er totalt farligt når 

personalet ikke er ved rygeburene. Der skulle stå en sikkerhedsvagt! 
• Ja til botilbud for misbrugere der vil ud af deres stofmisbrug 
• Der skal bevilliges flere penge 

Skal en af følgende type pladser prioriteres i stofindtagelsesrummene? 

 

Skal en af følgende type pladser prioriteres i stofindtagelsesrummene? - 
Begrund gerne dit svar. Sæt gerne dine egne ord på. 

• hhhhhhhhhhhhhhhh 
• IFordi det er det, som giver flest helbredsmæssige skader. 

• Det overlader jeg til eksperterne 
• Se neden for 
• Begge dele 
• Der skal være plads til begge dele, når det først er nået dertil 
• Begge 
• Unødvendigt, de har jo alle muligheder for at sidde med de andre og 'hygge' 

• pladser til injektion af stoffer + pladser til rygning af stoffer - ikke en god ide, det holder junkien i 

gang 
• nej 
• Indtagelse af stoffer er det samme, uanset ryg, fix el. snif 
• Der skal være flere rygerum men UDEN kaos. Mere styring 
• Dér de fleste ulykker sker! 
• Der er altid lang ventetid 

• Der er ingen OD'er ved rygning 
• Er selv stoppet så det er ikke op til mig at bestemme 
• Begge dele skal der være plads til. Måske skal lave det fleksibelt så man til enhver tid kan tage 

imod både rygere og fixere 
• Der skal være til begge dele. Ingen skal ryge eller fixe på gaden 

Øvrige kommentarer til prioritering 
• bhgygyghgvlgl 
• Se tidligere svar 
• Jeg synes at det skal deles op så rygere og dem der tager det som injektion sider i hver sit hus eller 

del af huset. 

De to grupper opføre sig meget forskelligt. 

Rygerne larmer meget, hvor den anden gruppe har brug for ro. 
Man bliver meget lydfølsom når man injekterer. 

• Det er godt med rygepladser. 
Med rygepladser er salmiakspiritus kommet væk fra gaden. Før brugte rygerne salmiakspiritus til at 
gøre stoffet rygbart. Derfor havde de altid salmiakspiritus på sig. Og brugte ofte salmiakspiritus i 
slagsmål. Nu behøver de ikke at købe salmiakspirtus. Det er godt. 

• Rygning er mere urent 



• Der skal være bedre behandlingsmuligheder. 

Der er en behandlingsform, der hedder noget med Trin. 
 
Der kunne være andre måder at behandle folk på. Der er lange ventetider – bruge penge på at 
nedbringe ventelister/tider. 
 

Når folk er motiverede skal det gerne være her og nu og man må max vente en måneds tid. 
 
Der skal være samlingssteder - ikke kun hvor man kan fixe for mange er ensomme. 
 
Der skal være flere sociale tilbud. 

• Jeg synes man skal bruge penge på forebyggende arbejde. Generelt synes jeg, at pengene bliver 

brugt forkert, men samtidig synes jeg, vi er snothamrende forkælede. 
 
Man kan sætte sig og ikke have en krone og alligevel få noget at spise. Der er arrangementer og 
ture - mere af det ville gøre en forskel. 
 
Det bedste, der kunne gøres for os, er terapi. Individuelle samtaler med folk, der ved, hvad det 

drejer sig om. Det er der alt for lidt af. Der kunne også være mere gruppeterapi fx er det ofte kun 

en gang om ugen. Jeg lærte gruppen af mennesker at kende på en helt anden måde, og det gør en 
kæmpe forskel. Bare det at man har siddet og snakket med en person, og han har åbnet sig op om 
nogle ting. Det er så enormt stærk en følelse at få sagt tingene, som de er. 
 
I min situation at få hjælp til terapi. Jeg skal have noget terapi. Hvis jeg skal have nogen som helst 
mulighed for at kommer ud på arbejdsmarkedet... 
 

For at håndtere de problemer, du har og for at kunne bryde mønstrene. Det er hjælp til at få 
værktøjer i hovedet, som jeg kan bruge i de situationer, hvor jeg normalt gør noget dumt. 

• Der mangler rum på Amager til grønlændre - de kan ikke lide at komme hvor danskerne kommer - 
hvis de ikke selv er en flok. 
Det er svært at blive accepteret i flok. 

• N/A 

• Rene omgivelser 
mindre smittelse af sygdom 

• Flere botilbud til udsatte misbrugere som vil ud af stofmisbruget. 

• (hospital) 
 

Her kan du skrive andre bemærkninger om en styrket indsats for udsatte 
stofbrugere 

• man har oplevet en mindre dødelighed blandt stofbrugere som bruger stofindtagelses rummene 

• Der er brug for flere ansatte læger og psykologer i misbrugsbehandlingen. 
Jeg oplever at lægerne ikke vil arbejde her. 
 
Vi har også brug for flere psykologer. Det er vigtigt med andet end medicinsk behandling. 
 
Det kunne være godt hvis jeg kunne hente medicin på apoteket, så jeg ikke blev stemplet. 

• Med venlig hilsen ? 

• Et dagcenter hvor man får sine stoffer. 
• IV pladser er også vigtige, fordi det får sprøjter mm væk fra gaden. 

 
Jeg synes at den indretning i H17, hvor alt er af glas er en udfordring. Ydervæggene må godt være 

af glas, men det er ikke rart at rumdelerne er af glas, så man kan se hinanden når man sidder og 
fixer og ryger. 
 

Jeg vil også sige at det er vigtigt at huske/bruge kræfter på de velfungerende misbrugere. 
• Det kunne være godt at hvis man kunne få kontroleret sit stof, som man kan i Holland. Det må rede 

liv. 
Det er også vigtig at man, med en enkelt bloddråbe, kan få at vide om der er infektion i kroppen. 
(det kan man på H17) 
 



Jeg er selv på vej væk fra stofmiljøet. Derfor er jeg ked af at jeg ikke kan hente min medicin på 

apoteket, så jeg kan slippe miljøet helt. 
 
At legalisere hash vil være med til at afkriminalisere miljøet. 
 

• Jeg synes ikke, der er nogle stofindtagelsesrum, der skal lukke.  

 
Jeg synes, der skal være mere fokus på dem, som sprøjter det fremfor dem, som ryger – fordi det 
er farligere. 
 
Jeg har aldrig hørt om nogen, som har røget sig til en overdosis. 
 

I stedet for at jeg render rundt og har 17 forskellige sagsbehandlere: 1 sagsbehandler som tager 
sig af din sag. Det vil gøre det nemmere at åbne op og fortælle hvem jeg er. 
Jeg har snoet mig igennem systemet i 24 år. En sagsbehandler som kender mig – som jeg kender – 
det er altafgørende. Der skal være færre klienter til sagsbehandlerne. 
 
 

Misbrugere: vi er så mistænksomme, så det er helt vildt og samtidig er vi så følsomme så du tror 

det er løgn, det er så kontrastfyldt så det er svært at finde en god måde at komme igennem dagen 
på. 
 
Det går tit galt i kommunikationen mellem de forskellige parter: Fx med en sagsbehandler på HKI. 
En sagsbehandler der - når jeg havde været til samtale så gik jeg fra mødet med en fornemmelse 
for at mødet var gået godt – men han havde glemt at sende tingene. 
 

Jeg har først for nylig fået en fast sagsbehandler – det har jeg ikke haft i en måneds tid eller 
halvanden. Der sker mere nu og på halvanden måned end de sidste 2 år 
 
Samarbejdet med læger - de tror man kun kommer for at få stoffer/medicin. Jeg kommer, fordi jeg 
er syg! I næsten 2 år har jeg rendt rundt - nye læger, nye sygehuse. Men min nye læge hun lytter, 
hvordan jeg har det. Hun er meget flink og sød - man kan mærke at hun har sit arbejde, fordi det 

kan hun godt lide, og ikke fordi hun skal have en løn. Det betyder meget, at jeg kan mærke, at 
andre vil det og vil gøre noget godt for andre mennesker. 
 

Jeg synes faktisk kommunen gør noget godt.  
Det er ikke så firkantet mere.  
Det går i den rigtige retning. 
 

De skal lytte til, hvad det er, vi siger til dem. Tage det for gode varer – man går ikke ned på et 
center og bryder sammen, hvis ikke man har det rigtig skidt. 
 
Det er hårdt at være i behandling. Der er ikke så mange valgmuligheder mhp. behandling. 
 
Man skal turde tænke anderledes fx Rejseholdet, hvor en gammel HT-bus var lavet om til 
autocamper og man kørte rundt. 

Man skal tænke ud af boksen og tænke mere kreativt. 
Det er meget det samme og samme... 
Klub 47 i København... 

• Stem Dansk Folkeparti 
• Det bedste er nok at gøre unge opmærksom på alle farerne ved at tage stoffer. F.eks. i skoler og 

ungdomsklubber 

• Det er vigtigt at kommunen står klar til at hjælpe dem der gerne vil hjælpes. Men der er også en 
del der ikke vil hjælpes. 
Det hele starter med selverkendelse af at vide hvad man er. 

• Jeg er glad for at der er kommet stofindtagelsesrum. 
Da jeg var stofbruger var der ingen stofindtagelsesrum. Der måtte man sidde på offentlige toiletter 
eller på gaden. Det var uværdigt både for folk der går forbi og for stofbrugeren. 
Det er desuden vigtigt at man få rent værktøj samt komme af med sit brugt værktøj. 

• Flere penge 
 



Boliger til misbrugere 

1 værelse med tekøkken 
 
Lade være at straffe ved at eksludere brugere fra fx væresteder 
 
Flere fixerum, socialt arbejde, sundhedsforebyggende arbejde før narkomaner, hjælp til afvænning 

• Som sagt hellere mere street-work og penge til misbrugers beskyttelse 
• bedre og hurtiger indsats for døgnbehandling 

Det tager alt for lang tid og den tid har man ikke som misbruger. det er her og nu 
• mere social indsats om hjælp 
• Jeg vil meget gerne kontaktes. Jeg savner at politikerne interesserer sig mere for os - og at der 

bliver prioriteret flere økonomiske midler. 

• For eks. Hvor jeg bor så jeg gerne at man fik det krav at for at få en lejlighed skal man begynde at 
komme ud af sit stofbrug og ikke som nu, hvior der er frit slag. 


