
SKEMA TIL SÆRLIGT INTERESSEREDE 

Hvem er du? 
Du kan krydse af i flere kategorier. 

 

Hvem er du? 

Du kan krydse af i flere kategorier. - Andet 
• Kommunalt ansat i KEID 
• . 
• Medlem af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde 
• Tidligere misbruger og tidligere borger i Københavns kommune 

• Medstarter af xxx - chauffør, netværksarbejder og caféansat, Medstarter og chauffør på xxxxx, 

frivillig og lønnet for Mændenes hjem. 
• Uddannet socialrådgiver 
• Læge i samfundsmedicin 
• Særligt interesseret 
• ansat i socialforvaltningen 
• Arbejder på Kbh Hovedbanegård 

• Ungdomspolitiker, social- og sundhedsordfører i Radikal Ungdom 
• Fængsels sygeplejerske 
• Tidl. Ansat 
• Sygeplejestuderende 
• Sygeplejerskestuderende 
• Sygeplejerskestuderende 

• Tidl. social sygeplejerske 
• Ansat i SOF 
• Ansat i Socialforvaltningen 
• Studetende 
• Ansat i SOF 
• kommunalt ansat i Rusmiddelbehandling KBH 

• opsøgende på stofscenen 

• Ansat i SOF 
• Bydækkende migrantindsats 
• arbejdende i psykiatrien 
• Læge xxxx 
• Særligt interesseret 
• tidl lokalpolitik indtil 2018 
• Sognepræst i kirke med tilknyttet værested 



• Psykolog 

• Forsker 
• pårørende 
• Psykiatrisk sygeplejerske 
• Tidligere sygeplejerske i xxxxxxx 
• Rådgiver hos Studenterrådgivningen 

• sygeplejerske med særlig interesse 
• Beskæftigelse, udsatte unge 
• frivillig i socialt tilbud til udsatte 
• Socialsygeplejerske 
• har arbejdet på gadeplan med unge og fam. 
• Ansat i anden enhed i Socialforvaltningen 

• Rusmiddelbehandler på §107 tilbud 
• Læge 
• Ældrerådsmedlem 
• Socialrådgiver 
• Mændenes hjem 
• Selvstændig social konsulent og behandler 

• Repræsentant for Socialt tilbud (red.) input til nedenstående afdækning om mulighederne for at 

styrke indsatsen for udsatte stofbrugere i København. 
• tidl. misbruger, stoffri d. XX.XX.XX i 4 år, medlem af XXXXXXXX. repræsentant for XXXXXXXSærligt 

interesserede 
• Relationsmedarbejder;  
• Medarbejder i teater/galleri i nabolag 
• Kultur og Kunst Forening 
• Medarbejder i teater/galleri i nabolag 

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 
• kjdjdjjd 
• Særligt kendskab til stofbrugere i byens rum 
• Ansat på Mændenes Hjem 
• Arbejdet profesionelt med misbrug i mange år 
• Selv tidligere misbruger 
• Hele mit liv har jeg, fra provins til inde by, mødt stofbrugere og arbejdet med deres behov. 

• I kraft af det job jeg har,møder jeg dem dagligt 
• Tidl. arbejdet i stofintagelsesrum 
• Jeg har besøgt et stofindtagelsesrum som fagperson 
• Jeg har været opsøgende gadeplansarbejder og har været ansat som misbrugsbehandler 
• Jeg skal til at skrive BA om fixerum i kbh 
• Jeg har arbejdet med stofbrugere i psykiatrien 

• Har arbjdet med stofbrugere i 20 år 
• Jeg arbejder i Stofindtagelsesrum 
• indgående kendskab til døgnbehanding af stof og alkohol misbrugere 
• arbejder på en døgninstitution for stofbrugere 
• moduluddannelse 

• arbejdet med stof/udsatte i 28 år 
• SKP 

• arbejdet som opsøgende i 7 år 
• Ansat i SOF 
• + migranter fra mange lande 
• Arbejder i et stofindtagelsesrum 
• Tidligere ansat i H17 
• + 
• Tilknyttet værested for udsatte, ikke kun stofbrugere 

• Jeg har ikke mødt dem i mit eget område, men i Kødbyen på Vesterbro, hvor jeg har arbejdet. 
• Er pårørende 
• Arbejder hver dag med stof brugere 
• Er i egenbetalt nedtrapning af Diazepam hos psykiater 
• arbejder i H17 
• arbjeder i H 17 

• Arbejder i behandlingen af stofmisbrugere 
• Behandlet stofmisbrugere 

• Reden københavn arbejder med udsatte kvinder med et aktivt misbrug af illegale rusmidler 
• Arbejder i stofindtagelsesrum 
• Har selv benyttet dem nogle få gange inden jeg blev clean 
• arbejdet som opsøgende i 7 år på stofscenen 
• Har daglig omgang med stofbrugere gennem arbejde 

• Har daglig omgang med stofbrugere gennem arbejde 

Hvad mener du, at formålet med et stofindtagelsesrum skal være? 
• fdjkfjjkfjkfjkf 



• Stofindtag under trygge og værdige forhold 

Begrænse stofindtag i det offentlige rum 
• 1) reducere stofindtag i byrummet 

2) reducere risikoen for forgiftninger og overdosisulykker 
3) Bidrage til brobygning til det etablerede sociale og sundhedsmæssige system 

• Skadesredsukserende og behandlende af følge sygdomme samt hjælp til selvhjælp. 

• Rene (mindre risiko for smitte med hep c, hiv, infektioner mv), beskyttede omgivelser for 
stofbrugerne, med sundshedsfagligt personale som kan håndtere evt. overdosis.  
Mindre kanyleaffald i gaderne. 

• At skabe tryggere rum for stofindtagelse og forhindre OD 
• harmreduction 

tryghed og værdighed for stofbrugere 

tryghed for de omkringliggende beboere og erhvervsdrivende 
• 1) Sikker og forsvarlig indtagelse af stoffer 

 
2) Adgang til behandling, støtte og oplysning om sine rettigheder og muligheder 
 
 

3) En sikker zone i et kaotisk liv 

• At mindske skader fysiks, mental og socialt, ved skabe et bredt social og sundhedsfagligt tilbud. 
• Det skal sikre at stofferne bliver indtaget på en lægeforsvarlig og sikker måde, så man undgår 

overdosis, brug af brugte nåle. Men også at der er professionel vejledning til stofmisbrugerne, så 
der måske kan komme en dialog om en behandlingsform. 

• 1) Forhindre dødsfald og sygdom pga. stofindtagelse 
2) Sikre dialog og skabe relationer med stofbrugere 
3) Mindske problemer med kanyler og vold i et område med skolebørn og børnehavebørn 

4) Skabe mere værdighed for stofbrugere og give dem kort vej til frivillige behandlingstilbud 
5) Formidle relevante tilbud til stofbrugere - også frivillige tilbud 

• Hjælp til at stoppe, afruse. 
• Det ovenstaaende 
• Tryghed og fagligt kompetente mennesker som kan snakke/opbygge relationer og måske hjælpe 

brugeren med andre områder af livet.  

 
At fjerne tabu omkring misbrugsproblemstikker 

• At stofbrugeren indtager sit stof under kontrollerede og trygge rammer, som sikre at stofbrugeren 

hvis uheldet er ude for stofbrugeren ved at stofbrugeren får en overdosis af sit stof kan få den 
nødvendige sundhedsmæssige hjælp. 

• Formålet skal være skadesreduktion og værdighed til stofbrugerne. 
Skadesreduktion først og fremmest, hvor stofbrugere kan sikres rene forhold, oplyste og varme 

lokaler. 
 
Værdighed fordi stofbrugere desperat har brug for et sted, hvor de accepteres og kan finde ro til at 
tage deres stoffer uden at blive dømt. I sidste ende synes det (ud fra erfaringer i andre byer) at øge 
mængden af personer, der får overskud nok til at komme ud af et misbrug på en ordentlig og ikke 
forhastet måd. 
 

På tredjepladsen kommer at få en langt mere sikker viden på de til enhver tid mest aktive stoftyper 
- både til behandlingsvæsnet og for de sociale myndigheder. 

• Et sikkert sted at være hvor stofbrugerne trykt og sikkert under værdighed forhold kan indtage 
stoffer. Et fixerum er det sikreste sted for en stofbruger at være. 

• Der mangler stofindtagelsesrum i nordvest så vi kan sikre god behandling 
• At skabe ordentlige rammer for stofindtag således at man kan sænke dødeligheden og 

sygeligheden. 
samtidig at reducere den åbne stofscene således at omgivelser generes mindst muligt. 

• Undgå overdosis 
Skadesreduktion for stofbrugere 
Undgå brugt værktøj på gader og stræder 

• Meningen med et stofimdtagelserum er at de skal kunne tage deres stof i rolige og sikre omgivelser. 
Hvor der er personale til at hjælpe hvis der er nogle der skulle få en od.  

Synes ikke at rygerne behøver at have det samme tilbud, men derimod kunne man opsatte nogle 



ubemandet skure, da rygernes tilstand ikke kan blive livstruende , på samme måde som med dem 

som fixer som kan få en od. 
• Atb brugerne har et trygt sted at indtage deres stof 
• At ALLE uanset brug kan komme her og indtage deres ulovlige stoffer 
• At indtage sit stof under værdige forhold. Med rent værktøj, med sundhedsfagligt personale tilstede 

og uden risiko for at blive overfaldet i mens. Samtidig er det en fordel at holde stofbrug, kanyler 

mm væk fra gaderne 
• At man kan indtage sine rusmidler på en ordentlig og forsvarlig måde med rent udstyr. Dette er 

mere værdigt end at skulle gøre det på gaden samt mere sikkert. Stofindtagelsesrummet er 
skadesreducerende ift. egenomsorg, sygdom, skadesfølger/virkninger pga. det rene udstyr blandt 
andet, overdosis samt evt. førstehjælp der kan afhjælpe at en stofbruger bliver invalid af en 
overdosis pga. iltmangel eller lignende. 

• Formålet er at skabe en rolig og tryk ramme til at indtage/ ryge hvad stofbrugeren nu er afhængig 
af 

• Det er meget godt med stofindtagelsesrum, men H17 er for centraliseret og for stort, noget som 
skaber utryghed for brugerne. Særlig kvinderne er meget udsat, så det skal laves et eget tilbud for 
kvinder, skal de få en bedre situation. 

• Skadesreduktion. Der dør ca 250 mennesker af overdosis om året i Dk. Endnu flere bliver smittet 

med hep C eller HIV. Stofindtagelsesrum har til formål at reducere risici. Der er desuden 

undersøgelser, der peger på, at velfungerende stofindtagelsesrum bevirker reduktion i stofindtag 
hos den enkelte bruger og kan være gateway til behandlingstilbud. Fra et lokalsamfunds- og 
borgerperspektiv fjerner stofindtagelsesrum stofindtag fra gader og opgange. 

• Formålet er et sikkert og roligt miljø for stofbrugere, med personale der har kendskab til 
stofbrugernes situation og kan yde omsorg og pleje. 

• At sikre de udsattes stofindtagelse. Vejledning & rådgivning 
Være med til at sikre at det ikke går "galt". Give de udsatte et værdigere liv. Få de hårde stoffer lidt 

mere ud af gadebilledet & skabe tryghed for borgere, som bor i "udsatte" områder 
• hygiejne 

sikkerhed   
kontrol 

• At sikre sikre omgivelser for stofmisbrugere med vejledning af fagpersoner. Derudover skal det 
være et værktøj til at signalere til udsatte stofmisbrugere, at kommunen er system, der kan hjælpe 

og understøtte dem, selvom de har et illegalt stofmisbrug. 
• En forebyggende sundhedsindsats med fokus på den kompleksitet der er for denne patientgruppe. 

Dertil et tilbud om at komme væk fra gaden, og ind i tørvejr, som er værdigt og hygiejnisk. 

Tilgang til sterile remedier- 
Brobygger funktion til at komme i kontakt med det etablerede sundhedsvæsen. 

• først og fremmest at redde liv - sikre brugen af sterilt IV udstyr 
• - 

• At få stofindtag i sikre rammer. 
• At skabe ro omkring de mest udsatte stofforbrugere 
• Sikre stofbrugerne er sikkert og hygiejnisk sted at indtage deres stof, hjælpe de diverse 

socialfaglige og sundhedsfaglige problemer. 
Og sidst skærme dem og mindste mængden af farligt affald på gaderne. 

• Jeg mener at stofindtagelsesrum skal tilbyde sikkerhed og tryghed for byens stofbrugere. Det skal 
hjælpe med at behandle akutte komplikationer ved stofbrug samt at forebygge 

langtidskomplikationer. Desuden skal stofindtagelsesrummene være et sted, hvor der er mulighed 
for at få socialfaglig hjælp eller blive brobygget til relevante socialfagkige tilbud. 

• Jeg tænker, at det skal kunne være et skadesreduktions tilbud. Samtidig, skal det kunne være et 
springbræt til at kunne komme i behandling, hvis den enkelte bruger, har et ønske om forandring. 
Så det skal være et sted, hvor brugerne føler sig trygge og det skal være bemandet med et 
personale, der ved noget om, det at have et liv med et stof misbrug og som også har en stor faglig 

viden om hvad det vil sige at gå i behandling. 
• At have et trygt sted at indtage stoffer. Jeg har hørt meget om, at der er brugere der ikke kan tage 

deres stoffer i fred, uden at de bliver smidt væk af beboere eller set grimt på eller talt grimt til. 
Misbrug er som regel ikke noget man selv vælger, og det er så vigtigt at der er steder, hvor 
mennesker får lov at være mennesker, og bliver mødt uden fordomme.  
Det skal være trygt at være menneske med et misbrug. 
Desuden er det også en fordel at stofindtaget kommer væk fra åben gade. 

• At mindske antallet af overdoser samt spredning af blodbårne sygdomme som HIV og hepatitis.  
At give et ikke-stressfuldt miljø at indtage stoffer i. 



At aflaste lokalområdet omkring stofindtagelsesrummet. 

At kunne tilbyde hjælp til stofafvænning, så snart at brugerne udtrykker et ønske om dette. 
• Stressfrit frirum. Skadereduktion. Medmenneskelighed 
• Indtagelse af stoffer under ordentlige forhold, og for at forhindre dødsfald 
• Livredende, sygdoamsfoebyggende, Sundhedsfremmende, skadesreducerende, motiverende, 

omsorgsgivende, tryghedskabende, både for stofbrugerbe og for lokalmiljøet. 

• et trykt sted at komme 
• En grundig og forebyggende sundhedsindsats hvor de kan modtage hjælp - inden for i lokaler der er 

tilpasset dem - give dem værdighed og skærme dem, så de ikke behøver at tage deres stoffer 
enten lige uden for stofindtagelsesrummene eller på gaden 

• At få brugerne væk fra gaden, og give dem en mulighed for at indtage stoffer i sikre, hygiejniske 
rammer, med mulighed for sundhedsfaglig hjælp. 

• Forebyggende sundheds faglig indsats, med tryk på sundhedsfaglig. 
Et værdigt sted hvor de kan fixe, så de ikke skal gære det i gaden eller uden for fixerum 
Lærer dem fixeteknik 

• At sikre, at stofbrugere kan indtage deres stoffer under værdige og trygge forhold. Og de kan få 
den nødvendige hjælp, skulle de få en overdosis eller blive dårlig tilpas under indtagelsen af stoffer. 

• At brugerne kan sidde i fred og ro og indtage deres stof. Hvis der er problemer med at finde vener, 

kan de får hjælp, hvis der er en overdosis er der personale til at hjælpe. 

Det giver god mening med hensyn til harm reduction. 
Beboerne i området møder ikke så ofte brugere der sidder på trappen, opgangen eller bare midt på 
gaden, hvilket er meget uværdigt overfor alle(især brugeren) 

• Sikker og værdig indtagelse...men kun med det sigte at borgerne skal motiveres, hjælpes, støttes 
til at kunne komme i behandling og dermed kunne realisere deres potentiale for et meningsfuldt liv. 

• Det skal være at begrænse skaderne ved overdosis og at give brugerne et sikkert sted at indtage 
stoffer. 

• Harm reduction - Kontakt til stofmisbrugere som ikke har kontakt til det etablere system 
• n 
• Formålet skal give rammer for både skadesreduktion og rehabilitering, herunder skabe incitamenter 

og mulighed for at mindske stofbrug ved at skabe en indgang til et sted, hvor man kan komme 
videre mod større stabilitet i sit liv. 
 

Skadesreduktionstiltag i form af overvåget stofindtag med mulighed for behandling af overdoser 
samt udlevering af rene redskaber er minimum, men i mine øjne ikke et tilstrækkeligt mål for 
stofindtagelsesrum.  

Der bør også være adgang til lægebehandling for andet end direkte stofindtagelsesrelaterede 
problematikker, f.eks. infektioner, men også f.eks. diabetes m.v. 
 
Der er også behov for et rum til forhold, som mindsker brugernes behov for indtag af stoffer, 

herunder mulighed for socialt samvær og socialpædagogisk støtte, skabelse af kontinuitet og 
tryghed, støtte til løsning af sociale problemstillinger (eller videreformidling til personer, som kan 
hjælpe med dette) m.v. 
 
Desuden bør der være løbende vidensopsamling og -formidling. 

• Overvågning af brugerne 
• Skadesreduction 

• mindske risiko og øge sundhed for brugere i trygt miljø 
• Skadereduktion og mindre synlige indtagelser på gaden der kan genere beboere samt efterladte 

kanyler m.m. Mere værdighed til brugerne der kan indtage deres stof i diskretion. 
• Ordnede forhold. Helbredsmæssige årsager, vil indebære rene værktøjer. 

Opmærksomhed på brugerens tilstand. 
Støtte ved behov 

• at det er et sikkert og trygt rum for stofafhængige, hvor de kan blive mødt af professionelle, hvad 
enten det er pædagoger eller/og sygeplejersker, som kan hjælpe dem med en skadereducerende 
tilgang til indtaget i form af rent værktøj eller en dialog omkring muligheder for sygepleje, bolig 
eller anden form for hjælp. Samt adgang til sygeplejeklinik og socialrådgiver. 

• Som ovenstående .Problematikken ved de nuværende stofindtagelsesrum er efter min mening, at 
der her foregår alt alt for lidt brobygning til andre sociale tilbud. Der er primært en brobygning til 
sundhedsvæsnet i fald en stofbruger har sundhedsmæssige problemstillinger. I forhold til den 

sociale helhedsorienterede indsats er der desværre mangel på en kvalificeret og relevant 
brobygning. Det handler bla. om medarbejderressourcer på de nuværende stofindtagelsesrum men 



bestemt også om den manglende kvalificering af medarbejderne til at varetage netop de komplekse 

sociale problemstillinger den enkelte borger har behov for hjælp til. Der er tale om meget 
marginaliserede brugere der for størstedelens vedkommende befinder sig i stofindtagelsesrummene 
hele dage og de fleste af deres dage. Deres tilværelse centrerer sig primært omkring de enkelte 
stofindtagelsesrum og derfor finder jeg det dybt problematisk at der her ikke tages hånd om deres 
multiple problemstillinger. 

• "At Gæsterne kan indtage sine stoffer, under sikre, trygge og hygiejniske forhold". 
• Jeg tænker, at det skal været et sted hvor brugerne, kan tage deres stof i trygge rammer, så raten 

på fejlfix daler. 
Jeg tænker, at de samtidig kan benytte andet sundheds faglig tilbud, til evt. følgeskader. Der kan 
også laves brobygning til sociale tilbud, evt. behandling, bolig og økonomi (jobcenter, kontakthjælp 
etc.) 

• At skabe et sikkert rum for stofindtag mhp skadesreduktion for såvel den enkelte stofbruger som for 
det omgivende samfund. 
 
At understøtte stofbrugeren i: 
 
- hygiejnisk og korrekt injektion el. anden indtagsform med særligt fokus på at minimere risiko for 

skader. 

- at bibringe stofbrugeren viden om skadesreducerende tiltag samt udlevering af rent "værktøj" 
(ryge-/snifferør, sprøjter, kanyler, kogekar, filter osv)OG kanylebokse 
- brobygning og motivation til rusmiddelbehandling og eller anden sundhedsfaglig behandling 
såfremt borgeren ønsker og har behov for dette. 

• At tilbyde hygiejniske og værdige forhold til byens stofbrugere, således at vi reducerer forekomsten 
af stofrelaterede sygdomme/overdoser.  
En afledt gevinst af stofrummene er at vi dermed fjerner brugt værktøj fra gaderne, således at det 

er mere sikkert at færdes på arealerne for byens øvrige beboere/dyr. 
Derudover mener jeg at et formål også er muligheden for at opnå kontakt med en udsat gruppe 
mennesker, som muligvis kunne have brug for andre indsatser fra kommunen. 

• jeg mener at et stofindtagelserum skal give de misbrugene en mulighed for at få sterile nåle 
,desinfektion og ro . 
formålet skal være at få de misbrugene væk fra gaderne og trappe opgangene og legepladserne. 

• At stofbrugerne kommer væk fra gaden og tuilbydes et sikkert sted at indtage deres illegale stoffer. 
Mindske risikoen for dødsfald pga. overdosis. 

• At der kan fixes rent og at der kan gives modgift ved overdosis. 

• Dels forebyggende ift borger mht infektion, abcesser osv. Desuden er det en sikkerhed for den 
misbrugende, at de observeres. 
 
Dels at sørge for, at stofmisbrug ikke foregår på legepladser, parker til gene og fare for andre (i 

forhold til overdoseringer og hvis der efterlades bbrugt værktøj) 
• Et kontaktsted hvor brugerne får seriøs hjælp. Og hvor der stilles krav indenfor kort tid, men på et 

respektfuldt og individuelt niveau. 
• Ikke relevant da jeg besvarer spørgeskemaet på vegne af en NGO. 
• At give stofbrugere en værdig oplevelse, når de fixer. 
• Redde liv 

Forhøje livskvalitet gennem behandling og forebyggelse af følgeskader 

Motivere til behandling 
Spare penge i sundheds og retssystemet 

• Nr. 1. Først og fremmest proper håndtering af kanyler og andet affald, forbundet med misbruget. 
Nr. 2 At nedsætte omfanget af misbrug i bybilledet og værktøjer der til. 

• Et sikkert stofindtag. Brobygning og andet skade reducerende. Mindre nåle på gaderne og i 
opgange. 

• Nedbringe stofrelaterede skader og overdosis 
Skabe værdighed for stofbrugere  
Holde et kvarter rent for kanyler og andre redskaber  
Spare samfundet/sundhedsvæsenet for mio af kroner  
Relationsarbejde mellem ansatte og stofbrugere  
Tryghed for stofbrugere 

• forhindre od - død 

skades reducerer 
• Ovenstående beskriver fint formålet. 



• skal det være der ? 

hvorfor skal kommunen og jeeg som skatteborger være med til at ulovlige stoffer indtages 
• At vi andre kan få fred. Nu hvor det ikke er tilladt at tage dem af veje. 
• Tryghed og lighed i sundhed for stofbrugere 
• Barmhjertighed, skal have ordnede forholdgive stofmisbrugeren 
• Det var meningen at sørge for at indtagningens stoffer foregår i rene forhold og væk fra gaden 

• At stofbrugere kan indtage deres stof i rene og trygge rammer. 
• Sikker stofindtagelse og omsorgsfuld vejledning og adgang til behandling 
• Jeg mener ikke der burde være stofindtagelsesrum. Det er en opgivende indsats. Det bremser ikke 

misbrug men vedligeholder det. KK bør udelukkende satse på behandling. 
• At forebygge overdossering og generelt iagttage sundhedstilstanden, blandt stofbrugere. 
• give et sikkert rum til stofindtagelse 

• - forebyggelse af overdosis 
 
- sundhedsfremme  
 
- stofindtagelse i fredelige rammer  
 

- forebygge stofindtag i det offentlige rum  

 
- data om stofbrug og brugere 
 
- kontakt mellem brugere og fagpersonale 

• At give tryghed og rådgivning og hjælp til stofmisbrugere 
• Ro på stofmiljøet og lokalområdet, bedre livskvalitet for brugerne, forskning og bedre kontakt 

mellem sundhedsvæsen og brugerne 

• Af stofbrugere har et sikkert og rent sted at indtage og samtidig kan møde en professionel de kan 
tale med. Evt kan man spore en enkelt ind imellem, som kan komme i behandling. 

• Tryghed 
Kortere vej mellem borger og behandling 
Samfundsmæssig accept af at livet med rusmidler også er et liv 
 

Mindske den enkeltes stress ved stofindtagelse: Her må du godt indtage dine stoffer, her er du ikke 
uønsket eller i vejen, og du kan få hjælp hvis det går galt. 
 

Afvikling af uautoriserede narkobuler i huse, steder, private boliger/ botilbud hvor det hele flyder og 
de svageste brugere bliver mast. 

• behandling garanti samme dag misbruger har ønske om hjælp til at komme ud af sit misbrug 
• I vilkårlig rækkefølge: 

 
- At få stodindtagelsen væk fra gaderne. 
- At sikre værdige forhold for en meget udsat gruppe af medborgere. 
- At styrke den skadesreducerende indsats overfor brugerne. 
- At sikre let og lige adgang til sundhedsvæsenet i henhold til Sundhedsloven.  
- At yde livreddende førstehjælp ved overdoser. 
 

Stofbrugerne benytter sig sjældent af deres praktiserende læge eller skadestuen (da det kræver 
overskud til at bestille tid, møde op på det rigtige tidspunkt, vente på sin tur etc.) 
Stofindtagelsesrummene giver os som sundhedsfaglige mulighed for at komme i kontakt med de 
borgere, som ikke selv opsøger sundhedsvæsenet, når de har behov for hjælp. Vi får i 
stofindtagelsesrummene en mulighed for at hjælpe brugerne til både forebyggelse og behandling af 
diverse sundhedsmæssige problemstillinger. 

• At, borgere der er bruger af stoffer, har mulighede for, at indtage stoffet i et rent område/ rent 
værktøj med, nok, professionelt personale.  
Dels så de ikke skal sidde uværdigt på gaden og for at undgå OD’ere 

• At undgå dødsfald og få flere på afvænning 
• Præcis som ovenstående 
• At brugerne får muligheden for at indtage stofferne i ordentlige omgivelser med rene nåle osv, hvor 

personalet også kan hjælpe, hvis de får det dårligt. Jeg er tilhænger af rummene, men håber også, 

at de går hånd i hånd med et fokus på at hjælpe brugerne ud af deres misbrug. 



• formålet skal være at give stofbrugerne et trygt sted at indtage stoffer med alt hvad det indebærer 

af skadesreduktion og hygiejne samt muligheden for fagpersonale at hente hjælp fra, skulle man 
ønske det.  
det er at give dem et værdigt liv med et stofmisbrug, hvor de ikke bliver presset til at genere 
naboer, der kan føle det utrygt at have i sit nærmiljø.  
udover det, skal formålet være at kunne rumme alle misbrugere. 

• At beskytte stofbrugerne 
• Formålet er en skadesreducerende tilgang til en målgruppe af borgere, der ellers har rigtig svært 

ved at indgå i andre tilbud. Derfor er stofindtagelsesrum også rigtige vigtige ift. brobygning til andre 
tilbud. Det er en sikker og mere værdig måde for stofbrugere at indtage stoffer, på den måde 
forebygges der også overdosis dødsfald. 

• Sikre at de unge indtager sit stof på sikker vis. At de rigtige falgige kompetencer er til stede både 

sundhedsfaglige men også f.eks pædagogisk.  
 
Formålet skal ikke være behandling med oplysning om muligheder for behandling.  
 
Brugeren skal mødes med respekt for dennes særlige behov, men der skal sikres et sikket  miljø for 
de ansatte også. 

• Et trygt sted stofmisbruger kan tage deres stoffer. 

• Skadesreduktion og værdighed 
• Skabe et sikkert sted for brugere, hvor der kan finde vejledning sted. 
• Nedsætte risicierne for brugerne. 
• At give stofbrugerne tryggere rammer til at indtage deres stof. Mindske smittefare og sygdomme. 

Give dem adgang til behandling / hjælp, hvis/når de ønsker de. 
Positivt at få stofbrugerne væk fra gader og opgange, både for deres egen hygiejnes og 
velbefindendes skyld, men også så der ikke flyder kanalyer på eksempelvis lejepladser og lign. 

• At sikre at stofbrugerene kan indtage stofferne under sikre og rene forhold, således at de ikke får  
evt sygdomme og sikre hurtigt hjælp ifm overdosis, samt sikre at kanyler og andre redskaber ikke 
er at finde i byrummet og derfor ikke kan skade andre ikke stofbrugere. Jeg forestiller mig også at 
et stofindtagelsesrum er med til at skabe ligeværdige relationer til sundhedspersonale og måske 
kan være med til at misbrugere kan få oplyst hvor og hvordan der ellers kan ydes hjælp til misbrug. 
Jeg ville i alt fald synes det ville være optimalt hvis det også kunne være et af formålene. 

• Forhindre overdosis og tilstødende sygdomme. Desuden at give omsorg og tilbyde behandling af 
udsatte borgere. 

• ordnede forhold for stofmisbrugere 

• At motivere stofbrugere til at leve uden afhængighed 
• jeg tænker at det må være formålet at skabe tillid mellem personale og stofbruger, således at 

stofbrugeren får selvtillid og at der skabes en vej ind til stofbrugeren, så det kan komme på tale, at 
nedsætte forbruget og kæmpe for et mere værdiskabende liv for sig selv med personalets støtte og 

opmuntring. 
• At sikre at indtagelse foregår under ordentlige rammer - at det ikke er dødelige stoffer 
• sikre borgerens sikkerhed 

Jeg mener faktisk der skulle laves en national stofuddeling, der gør brugerne ved stoffet er ok at 
indtage og fjerner mest muligt af markedet for de kriminelle bander der sælger stoffer. 
Derudover skal der være forbyggende arbejde der hjælper brugerne ud af stofmisbruget også terapi 
der stikker dybere sådan at de svigt eller andet brugeren har oplevet kan bearbejdes sådan at flest 

muligt kan komme ud af misbrug. 
• Skadesreduktion og etablering af kontakt 
• at minske infektioner/fejlfix 
• Skabe ro om stofbrugerens indtagelse og give plads 
• at der støttes op omkring folks ( de afhængiges ) helbred, at det hjælpe med  det praktiske i deres i 

forvejen  forfærdelige liv 

• At skabe en rum hvor man kan give udsatte stofbrugere mulighed for at tage sit stof i ro og under 
hygiejniske forhold. 
 
At der er mulighed for udlevering af stoffer/subsitution, så man derigennem kan være med til at 
modarbejde slag af stoffer på gaden og undgå at stofbrugere skal begå kriminalite for at få råd til 
stoffer. 
 

At der er fagpersoner i stofindtagelsesrummene, som kan tale med stofbrugerne om mulighed for 
rusmiddelbehandling, og henvis til andre tilbud til Socialforvaltningen og sundhedsvæsenet. 



• At kunne indtage sin stof trygt og sikkert, at undslippe gadelivet i et lille stykke tid. 

• Stofbrugerne væk fra gaden og ind i sikkerhed og til rent værktøj 
• Udover at kunne indtage sine stoffer under ordentlige sanitære forhold, så ser jeg stor værdi i at  

stofmisbrugerene kan få rådgivning, hjælp til at komme i behandling, hjælp til at få anskaffe de 
stoffer som de er afhængige af på lovlig vis.  
Det skal også være muligt at kunne få analyseret sit stof anonymt (fx ecstasy, kokain, MDMA etc.). 

Det ville ydermere være flot hvis der var ansat sygeplejerskere, læge, psykiater og psykolog. Det 
handler om mennesker der har ramt bunden, og har brug for omsorg, pleje og forståelse. 

• Et sikkert og stressfrit rum hvor indtagelsen kan foregå på en sådan måde at risikoen for overdoses 
mm. minimeres. 

• At tilbyde et  skadesreducerende helbredsmæssigt forsvarligt tilbud, hvor de kan indtage stof. 
Desuden vil de kunne skærme de lokale områder for megen indtag og stofrelateret adfærd i 

nærmiljøet(til en vis grad). 
• flere 

for brugeren en mindre belastet tilværelse. 
for borgeren nedsat kriminalitet alt i alt mere fredeligt byrum 

• At brugeren har mulighed for professionel hjælp . Hvis 
• Et skadesreducerende stofindtag 

• skadesreducerende og sikkert stofindtag 

• At stofbrugere kan indtage deres stof i rene omgivelser og i ro 
• Et sådant rum vil være gavnligt i den udstrækning at det kan give ro at have et sikkert sted at gå 

hen med sit misbrug, et sted man ikke bliver udsat for vold eller skam når man har indtaget stoffet 
og et sted der sørger for at værktøjerne er rene, så brugerne ikke bliver syge. Derudover vil det 
være gavnligt at blive mødt af professionelle vejledere, som ikke fordømmer, men kan rumme, råde 
og vejlede til hvordan man kan begynde at tage gode valg for sig selv og sit liv. Afhængighed 
handler ofte om manglende evne til at være nærværende med andre mennesker, selvhad, lavt 

selvværd, manglende community og manglende formål i livet. Hvis sådanne tilbud blev givet og 
reklameret for i sammenhæng med rummene evt i samarbejde med Tinkuy, der kune komme og 
udbyde events, (Tinkuy er et sted hvor mange gode ressourcer, mennesker og værktøjer er samlet) 
kunne det blive meget brugbart. 

• Som det er i dag, men der skal laves værested i forbindelse med disse steder. Det vil kunne give en 
ro, som ikke findes i dag. 

• Skadesreduktion og mindske risiko for overdosis og sygdom. Mulighed for rådgivning ift behandling. 
• Skadesreduktion, brobygning til andre indstanser og yderligere hjælp, samt frirum fra gadens hårde 

miljø 

• formålet skal være at skabe tryghed, værdighed og sundhed ud fra de ønsker stofbrugerne har 
• det er et skadesreducerende tilbud. Som også kan være brobyggende i forhold til relevante dele af 

kommune og behandling, hvis borgerne ønsker det. 
• At skabe sikre rammer for stofbrugerne. 

 
mindske uro og farlige sitiuationer iforbindelse med at der i nærmiljøet ikke er samme mængder af 
misbrugsaffald. 

• Sikkerhed og sundhed når du tager stoffer, og et sted at mødes med andre - relationer. 
• Skadesreduktion i bred forstand.  

Stofbrugere skal have mulighed for at indtage deres stof i trygge rammer, under overvågning og 
med vejledning fra sundhedspersonale. Dette for at forebygge og behandle livstruende overdoser, 

samt nedsætte risikoen for infektioner og følgesygdomme. 
Derudover skal stofindtagelsesrum fungere som brobygger til andre hjælpesystemer, f.eks. 
sundhedsvæsen, behandlingssystem, socialkontor mv. Dette fordi målgruppen for 
stofindtagelsesrum typisk ikke er i stand til selv at opsøge, modtage og fastholde relevant hjælp fra 
disse systemer. 
Stofindtagelsesrum skal tilbyde et værdigt alternativ til gaden for målgruppen og således bidrage til 

en reduktion i antallet af stofindtag i det offentlige rum. 
Stofindtagelsesrum har en unik adgang til målgruppen og skal derfor medvirke til at indsamle viden 
om gruppens behov. 

• At beskytte stofmisbrugeren og andre borgere 
• forhindre dødsfald o.d. 
• Stofindtagelsesrummet skal for det første tilbyde stofbrugere mulighed for indtagelse af stoffer 

under social- og sundhedsfaglig rådgivning, vejledning og eventuel behandling. For det andet skal 

der skaber relationer til brugerne med henblik på at hjælpe dem videre til det øvrige social- og 
sundhedsfaglige hjælpesystem. Og sidst men ikke mindst skal fixerummet og rygerummet 



begrænse omfanget af stofindtag i gader og offentlige rum. Rummene skal på den måde bidrage til 

at skabe tryghed for brugerne, beboere, erhvervsdrivende og alle andre på indre Vesterbro og 
andre steder i byen. 

• Et safespace til at indtage stoffer og en måde for systemet at komme i kontakt med brugerne og 
omvendt 

• Først og fremmest et sikkert stofindtag 

• formålet er to-delt ift. målgrupperne der skal have gavn af dem. 
Dels brugerne, hvor formålet er at få ro på for stofmisbrugerne, så de ikke bliver rullet eller 
overfaldet mens de indtager stofferne- og i bedste fald så meget ro på, så det tager en smule 
længere tid før de går på jagt efter nye stoffer. Og rent værktøj er essentielt.  
 
Og dels beboerne (ikke mindst børn og unge) i området, der skal værnes mod at folk sidder og 

indtager overalt eller falder over remedier. Ligeledes reducerer det ubehagelige episoder på åben 
gade, når nogle finder på at overfalde andre mens de indtager. Det er aldrig rart at se på. 

• At give stofbrugere et frirum, hvor de kan indtage deres stoffer under ordnede forhold. Derved 
afholdes de fra at bruge det offentlige rum, hvor de dels er til gene for beboerne, dels er udsatte 
(overdosis m.m) 

• Tryghed 

Sygdomsforebyggelse 

Mindske dødsfald 
Oplysning om hjælpeforanstaltninger og behandling 

• Et skadesreducerende tilbud, hvor borgerne kan indtage deres stof. Samtidig skal det være et tilbud 
med mulighed for brobygning til sociale og behandlingsmæssige indsatser 

• Formålet bør først og fremmest være tryghed og sikkerhed, både sundhedsmæssigt og socialt. 
Dette gælder både for brugeren, personalet og for de omgivende naboer. 

Hvilke opgaver/funktioner mener du, at et stofindtagelsesrum skal løse/have? 
• fklfklflfk 
• Sikre gode rammer for stofindtag og begrænse gener forbundet med stofindtag for 

borgere/erhvervsdrivende mv. 
 

Hvis der ikke er andre steder en stofbruger kan få behandlet sår o.l. vil det være fornuftigt. 
 
Hvis en kop kaffe gør at flere stofbrugere benytter et stofindtagelsesrum er det fornuftigt. 
 

Hvis et måltid mad begræser konflikter mellem stofbrugere og mellem stofbrugere og ikke-
stofbrugere er det fornuftigt. 

• Sørge for, at det er sikkert at indtage sine stoffer 24-7 og sikre, at der er personale til rådighed, 
som kan bidrage med brobygning. 

• udlevering af " matrialer" til injektion, rygning. samt vejledning og forebyggelse af skader ved 
overdoser. Livreddende førstehjælp. 
 
Mulighed for brobygning til andre instanser der kan hjælpe brugeren på det somatiske, sociale og 
psykiske niveau. 

• fixe pladser, rygepladser, sundhedsfagligt personale, evt. motivation videre i systemet (behandling) 
• Usikker/farlig/risikofyldt stofindtagelse på gaden 
• stofindtag 

sundhedsfagligt tilbud 
pædagogisk tilbud 
socialt tilbud 
beskæftigelses tilbud 

rekreative tilbud 

behandling 
brobygning 
psykiatri 
socialrådgiverfunktion 

• Praktisk hjælp til sikker stofindtagelse 

 
Socialfaglig bistand 
 
Ro, støtte og sikkerhed 



• Sociale, sundhed, relation, ernæring, værested. 

• Der skal være mulighed for straks-behandling i forhold til hjælpe kommunalt. Derfor skal der være 
tilknyttet en sagsbehandler som har bemyndigelse til at foretage nødvendige handlinger - 
økonomisk hjælp, retshjælp m.m. 
 
 

Herfor uden skal der være den lægefaglige overvågning og støtte, som tidligere omtalt. 
• Se formålsbeskrivelse. Desuden sikre dialog med relevante aktører omkring målgruppe, tilbud og 

lokalområde. Fx lokalpoliti, herberg, skole, beboerforening m.m. 
 
De mere fagspecifikke funktioner ved jer ikke nok om, men der bør være tæt kontakt til den sociale 
hjemmepleje/sygepleje og kommunens psykiatri. 

• Harm reduction 
• Tryghed 

Sikkerhed  
Rengøring  
Badefaciliteter  
Støtte/vejledning om indtagelsen  

Støtte/vejledning om andre aspekter af brugernes liv  

Et varmt kram til de som har brug for det  
En varm kop kaffe 

• Jeg mener at et stofindtagelsesrum skal være et sted hvor der er det nødvendige personale, der 
kan rådgive stofbrugeren om at der her er hjælp til stofbrugeren, hjælpen er at det er et 
sundhedsfagligt personale som er i stofindtagelsesrummet, og som ikke vejleder stofbrugeren i at 
indtage stoffet, men hjælper måske med en videre adgang til det danske sundheds system, og som 
efter at stofbrugeren har indtaget sit stof har tid til en snak om stort og småt i stofbrugerens liv. 

• Det skal først og fremmest være lys, varme og tilgængelighed (frem for alt tilgængelighed). 
 
Stofindtagelsesrummet skal overtage gadens rolle som primært sted for indtagelse af stoffer blandt 
de mest udsatte borgere og besøgende.  
 
Først dernæst skal der være personale, der kan netværke og gribe de personer, der på sigt får 

overskud til at se sig selv et andet sted end i stofmiljøet. 
• Det skal normalisere et meget presset og stigmatiserende liv som stofbruger. Skaber sikkerhed og 

værdighed samt nye muligheder. 

• Dem der understøtter ovenstående. 
• Rent og pænt rum, hvor stofindtagelsen kan ske hygiejnisk ansvarligt. Personalet skal kunne stoppe 

overdosis. 
Der skal være rent og gratis værktøj til rådighed. 

Der skal IKKE være vagter - bare personale. 
• Lige nu er Vesterbros stofindtagelsesrum meget belastet, og dette giver ikke et roligt milijø. Man 

burde flytte rygerne til et andet sted, og på den måde vil vi også nedbringe det massive salg af 
illegale stoffer på stofimdtagelsesstederne. Der er mange illegale indvandre på 
stofintagelsesstederne, og de bruger det også som herberg, så dette skaber en masse kaos blandt 
de andre bruger. 

• være konfliktdæmpende og på sigt at kunne hjælpe borgeren til en bedre social hver dag 

• Afhjælpe problemer vedr.indtagelse..dvs ved overdosis mm.. 
Tillige social arbejdere på stedet som evt kan give hjælpende hånd hvis bruger ønsker at komme ud 
af sit misbrug 

• Jeg mener at der skal være fokus på indtagelsen af stoffet. Man bør kunne få rent værktøj udleveret 
samt kunne sove sin rus ud i ro og fred. Sådan som det nuværende stofrum kører i dag er ikke 
holdbart. Rygeområdet sejler, brugere og personale er i fare OG røg-politikken i kbhs kommune 

overholdes på ingen måde for personalet. Mange brugere hænger ud i stofrummet 20 timer i 
døgnet, da de ingen bolig har og derved overholdes mængden af max mennesker heller ikke. Jeg 
synes det er pinligt at københavns kommune ikke tager stedet mere alvorligt. Fixerum og rygerum 
bør ikke være i samme hus, det bør adskilles, da mange fixere ikke vil komme pga rygerne er så 
kaotiske. 

• Der skal være sundhedsfagligt og socialfagligt personale som kan rådgive og vejlede borgeren, alt 
personalet skal kunne førstehjælp, der skal være mad og drikke samt toiletfaciliteter tilgængelige. 

Derudover skal der være relationsarbejde, et mødested/værested, omsorg. Generelt synes jeg at et 
stofindtagelsesrum burde være i forlængelse af en andet socialt tilbud, blandt andet Reden 



København eller som SKYEN på Mændenes Hjem. Og så bør der være flere. Særligt køns-specifikke 

og flere tilbud, da der er mange mænd i stofmiljøet. Der er kønsspecifikke herberger mm. men 
ingen kønsspecifikke stofindtagelsesrum, hvilket undrer mig - desuden fortæller mange af de 
kvindelige stofbrugere jeg møder via mit arbejde, at de er utrygge ved de nuværende tilbud; H17 
og SKYEN. 

• At det giver personalet mulighed for en dialog med brugerne og sende dem til relevante aktører, 

sundhedsrummet, gadejuristen, fremskudte behandlere i et forsøg på at hjælpe stofbrugeren til et 
bedre liv til gavn for dem selv samt samfundsøkonomien 

• Primært: Rent injektionsudstyr, førstehjælp, adgang til sundhed. 
Sekundært: mad, drikke, relationsarbejde, gateway til behandling 

• Praktiske/Sundhedsfaglie 
 

Omsorg/ relationsarbejde 
• Vejledning & rådgiving er vigtig. Rent & sikkert. Trygt & rart. De udsatte er i forvejen meget 

udsatte. "Samle" stofindtagelsen bestemte steder. 
• som beskrevet 
• Sikre sikre rammer omkring stofindtag for de mest udsatte stofmisbrugere. Jeg mener, at man bør 

fordele stofindtagelsesrum, så de er flere steder i byen. Det skal også være for at holde det væk fra 

gaden og andre borgere. 

• DE skal LÆRER at injicerer korrekt. Jørgen Kjær sagde for flere år siden, at mange at brugerne 
havde lært at inj i en kælder af en kammerat. Der skal være sundhedsfagligt personale, som er helt 
bekendt med hvordan man bruger alt værktøjet, således at de kan hjælpe og bistå brugerene, 
således at det blive en skadereducerende indsats - og ikke blot en stue, der kan inj i, uden kontakt 
fra kompetent fagligt personale. 
Personalet skal kunne bruge det kliniske blik, og observere somatiske såvel som psykiatriske 
udfordringer, som brugeren ikke selv registrere, så som tandbylder, væskende ben, er de blege, 

sår, skift i sind, suicialtanker, psykotisoser der ikke brænder af. De skal være brobyggere på deres 
blik 
Der til skal det være en tilbud, som rummer relevante sundhedsfaglige og socialfaglige tilbud der 
passer til deres behov, hvilket vil sige mulighed for at komme i bad, få vasket tøj, få et måltid mad 
- og have mulighed for at sidde ned i hyggelige rammer og indtage måltidet. Slappe af, tage et hvil, 
kunne låne en telefon, og have adgang til en pc - så de kan tjekke deres e-boks. 

• dernæst at bygge bro til behandlingssystemet - og hjælpe stofbrugerne til at lære sikre 
injektionsteknikker - 

• - 

• Sundhedsfaglige og socialfaglige opgaver 
• Tilbyde rødning af social karakter 
• sundhedsfagligt personale med viden om målgruppen samt stofferne 

 

Personale som kan yde førstehjælp når det er nødvendigt, herunder administration af modgift  
 
Mulighed for at få analyseret stofferne 
 
Adgang til modgift for uddannede brugere 
 
Afgang til rent værktøj, kondomer osv 

 
Mulighed for indtag af stoffer på alle måder (røg, nasalt, oralt, IV, IM, osv) 
 
Socialfagligt personale der kan hjælpe med rådgivning, vejledning og en pædagogisk indsats, 
herunder mulighed for  
    NADA 

    bad 
    Mad og drikke  
    Stofedukation 
    Mulighed for socialfaglig/pædagogisk hjælp og støtte ud f        huset 

• Ovenstående 
• Stofindtagelsesrummene skal kunne tilbyde social og sundhedsfaglig hjælp. Desuden giver det 

mening at personalet kan arbejde med tryghedsskabende indsatser i lokalområdet. 

• Det skal være et sted, hvor det er muligt at indtage sine stoffer illegale som lovlige, det skal forgå i 
trygge rammer. 



Det skal samtidig have en opgave med sunhedsfaglige tilbud, i forhold til evt. fixeskader etc. Det 

skal være muligt, at kunne motivere og bane vejen, for opstart af misbrugsbehandling, herunder 
både ambulant og døgn. 
Det kunne også have en funktion som "varmestue"/cafe, for de borgere, der ønsker at blive 
arbejdet med, så der er en base for dette. 

• De er med til at redde liv. 

Der er gratis instrumenter til stofindtag, rene nåle og rent vand. 
Der er mulighed for samtale og brobygning. 
Det er nogle lunde trygt miljø. 

• Vejledning omkring sikker stofindtagelse. 
At kunne give antidot ved overdosis.  
Muligheder for at analysere medbragte stoffer, så styrkeforholdet kan testes, samt urenheder og 

farer ved indtagelse af stoffet.  
Der burde være mulighed for, at sygeplejersker kunne udøve sårpleje til brugerne.  
Relationsarbejde - at anerkende misbrugerne som medborgere med en værdi.  
Vejledning ifbm jura, økonomi, og at "komme igennem systemet" 

• Rene kanyler og udstyr, personale der forebygger/behandler OD, sår infektioner, sy osv.  Personalet 
der har kompetencer til at behandle lettere skader. Bygge bro til social og sundhedsvæsen. 

Medarbejdere skal have viden om evt. behandlings tilbud såfremt en bruger har lyst til at komme 

ud af misbrug. Mulighed for at teste kvaliteten af stof. 
• En pædagogisk tilgang og sikre at der ikke opstår unødige konflikter. Sikre rene hygiejniske forhold 

og sikre at der er tilstrækkelige værktøj til brugerene.  
 
Hjælpe unge svenskere hjem, for ikke at være en magnet for disse unge, der tager til Danmark 
hvor det er lettere at få/købe stoffer og metadon. 

• At skabe kontakt til stofbrugere og gennem 

en tillidsbyggende og motiverende tilgang, forhindre dødsfald 
Og tilbyde en tværfaglig indsats der kan hjælpe samfundets aller mest udsatte grupper. 

• observation, rådgivning - evt behandling 
• Lærer dem at fixe på en skadereducerende måde. 

Brobygning funktion til andre sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser  
Være opsporende ifm somatiske og psykiatriske sygdomme. 

• Første hjælp. Mulighed for at hjælpe med indlæggelse hvis der behov for dette ( Psykiatrisk eller 
somatisk skadestue). 
Det optimale er at der er sundheds- og socialtfagligt personale til stede, der har mulighed for at 

hjælpe dem videre i systemet (bolig, økonomi, behandling) hvis der er behov for det, og har tid til 
at lytte til de udfordringer de har, opbygge tillid og derved skabe vej til højere livskvalitet 

• Lærer dem fixeteknik 
Være bindeled til andre sundhedsfaglig tilbud - og være øjnene der kan se hvilke tilbud de skal ind 

i, dvs der skal mere og meget sundhedsfagligt personale - der har mange års faglig viden og et 
solidt fundament  
Sikre let adgang til 
Telefon 
Bad 
Mulighed for at vasketøj 
Mad - som de kan sidde ned og indtage 

Mulighed for at sove/tage en lur 
• Den pædagogiske: at tale med brugerne om deres livssituation 

Det sundhedsfaglige: at brugerne kan indtage stofferne i et trygt miljø, hvor de kan få den rette 
sundhedsfaglige hjælp. 

• Være til stede(se forrige spørgsmål). 
God kontakt til bruger og folk i nærområdet. 

Kan være lynafleder, "slukke ildebrande" og bare være der og lytte. 
• et springbræt til at forbedre sin situation og med sigte om behandling og varetagelse af de årsager 

der er til at man skader sig selv med stofindtag. 
• Det skal være at begrænse skaderne ved stofindtagelse. Det skal især være rettet mod stofbrugere, 

som risikerer at dø pga. overdosis. 
Det skal også kunne tilbyde mad og lægehjælp i dagligdagen, da mange stofbrugere ikke går til en 
normal læge eller har mulighed for at købe mad. 

• Harm reduction 
Psykosocial indsats 



• n 

• - Superviseret stofindtagelse ift. at hindre overdosis. 
- Tilbyde rent værktøj. 
- Tilbyde trygge, stabile og klare rammer i et overskueligt og forudsigeligt miljø. 
- Tilbyde rammer for trygt socialt samvær. 
- Være tilgængelig så vidt muligt på brugerens præmisser. 

- Tilbyde socialpædagogisk/menneskelig støtte med velkendt og kvalificeret personale mhp. at 
forsøge at skabe relation og kontinuitet og støtte brugeren i at komme videre i livet, hvis han/hun 
ønsker dette. 
- Støtte til at løse eller få hjælp andetsteds til at løse sociale problemstillinger, herunder 
hjemløshed, arbejdsmarkedstilknytning etc. 
- Være en tryg og sikker arbejdsplads for personale. 

- Skabe og udbrede viden, både til brugere, borgere, beslutningstagere og samarbejdspartnere. 
• overvågning og støtte 
• Redde liv 

 
Brobygning 
 

Reletionsarbejde  

 
Sundhedsfaglige ydelser  
 
Råd og vejledning i injektionsteknikker, hygiejne mm. 

• Tilgængelighed for at indtage stof, kontakt med personale der kan motivere til hjælp i givent 
omfang. 

• Undgå at stof indtages i det offentlige rum og at værktøj til fix flyder selvsamme sted til fare for 

andre. 
• -Sygplejeklinik (eller mulighed for at tale med en sundhedsfaglig) 

-Socialrådgiver 
-Rent værktøj 
-Pædagoger 

• Kvalificeret personale der kan lave straksbehandling samt følgeordninger til diverse andre aktører. 

Den udegående behandling der er tilknyttet gadeplansindsatsen på Vesterbro er utilstrækkelig i 
forhold til medarbejderantal. 

• "Livredende første hjælp" herunder diverse målinger, samt indgivelse af ilt etc...(ABCDE-regime) 

 
"Medicin udlevering":(Nalaxone/stesolid/epipen/nitroglycerin spray,benzodiazepin/antihistamin. 
 
"Uddeling af remedier(rent værktøj)til stofindtag" 

 
"Validering af stoffernes renhed" 
 
"Sårpleje; Blodprøvetagning; Blodtryksmåling; Hep. C screening; Blodsukker + Procent. 
 
"Socialfaglige/pædagogiske tilbud: Henvisning til samarbejdspartnere/ misbrugsbehandling samt 
socialpædagogisk akut indsats". 

 
"Samarbejde med brugerforeninger/ NGO'er samt beboerforeninger etc". 
 
Til gengæld skal et stofindtagelsesrum IKKE benyttes, som Herberg, eller udlevere fødevarer under 
nogen form. 

• Jeg tænker, at det skal været et sted hvor brugerne, kan tage deres stof i trygge rammer, så raten 

på fejlfix daler. 
Jeg tænker, at de samtidig kan benytte andet sundheds faglig tilbud, til evt. følgeskader. Der kan 
også laves brobygning til sociale tilbud, evt. behandling, bolig og økonomi (jobcenter, kontakthjælp 
etc.) De brugere der frekventere stedet på daglig basis , bliver der jo opbygget en relation, som kan 
bruges, hvis den enkelte borger ønsker en forandring. Evt. at komme i behandling, herunder både 
ambulant og døgn. Det kunne være hjælp til at finde imidlertid bolig, hvis der er 
hjemløseproblematikker, jeg tænker boliger i.h.t. til serviceloven, måske egen bolig. Så alfa omega 

er, at der bliver etableret et godt tværfagligt samarbejdsfelt, med de øvrige instanser og aktører, 
der er involveret i den enkelte borgers liv. 



• Indsatsen er i høj grad en sundhedsfaglig indsats, der skal have fokus på skadesreduktion både ifm 

selve stofindtaget og ift øvrige helbredsmæssige konsekvenser. Herunder screening stofrelaterede 
lidelser og brobygning til det konventionelle sundhedsvæsen og rusmiddelbehandling. 

• Tilbyde værktøj samt råd og vejledning omkring indtagelse af stof. 
En kop kaffe og lidt mad.  
Relevant med en socialfaglig medarbejder, som kan bygge bro til det kommunale system. 

• Socialfaglig indsats 
Skadesreducerende tilgang  
 
Fysiske rammer til at kunne indtage stoffer, såvel injektion, som rygning.  
 
Flere lokationer spredt udover Hovedstaden, fremfor et stort fixerum på Vesterbro. 

• Være opsøgende med sundhedsfaglig pleje og information, for at forebygge somatisk forværring i 
situation; såsom sårpleje, ernæring, evt, lægetilsyn. Da en del af misbrugende borgere har svært 
ved at bruge det etablerede sundhedssystem, bør sundhedssystemet komme til dem. 

• Der bør være tilbud til disse borgere, når de henvender sig i stofindtagelsesrummet: tilbud om 
hjælp til at blive clean 

• Sundhedsfaglige og socialfaglige opgaver som er individuelt tilpasset. 

• Ikke relevant da jeg besvarer spørgeskemaet på vegne af en NGO. 

• Tænker harm reduction. Evt at bane vej til behandlings systemet. At yde råd og vejledning. 
• Rent værktøj mm. 

Almen sygepleje(feks. sårbehandling) 
Humanistisk/pædagogisk samtale 
Forebyggende vejledning 

• Håndtere affald -se første besvarelse. 
• Førstehjælp og andet skade reducerende. Brobygning 

• Adgang til rent værktøj 
Teste stoffets renhed/sammensætning 
Førstehjælp ved OD 

• som ovenstående 
• rummene skal ikke være der 
• At holde dem langt væk fra normale mennesker. 

• Sundheds og sociale opgaver med hygge og menneskelighed som de udsatte stofbrugere har hårdt 
brug for 

• Give stofbrugere ene og hygiejneske forhold, uden at blive jagtet 

• At sprøjter, narko, og selve indtagelsen kommer væk fra gademiljøet, og man derved undgår en 
masse sygdomme og spredninger 

• Værne om udsatte borgere. Meget gerne også have ressourcer i forhold til at støtte udsatte borgere 
i forhold til kontakten med det offentlige, sundhed og personlig hygiejne, menneskeligt nærvær. 

• Sikker brug. Behandling ved fejl 
• Ingen. 
• - skabe tryghed/sikkerhed for brugerne  

 
- relationsarbejde 

• sikre omgivelser for misbrugeren 
yde rådgivning og hjælp hvis ønsket 

• Socialrådgivning, generel sundhedsfremme og rolige rammer 
• Se oven for 
• behandling garanti samme dag misbruger har ønske om hjælp til at komme ud af sit misbrug 
• Se ovenfor. 
• Forebyggelse af overdosis  

Udlevering af rent værktøj  

Sundhedsfagligt, vejledende personale. 
• Fjerne kanyler og andet farligt fra gaden 
• Se svaret ovenfor. 
• jeg mener at rummene skal sikre tryghed for brugerne og fjerne dem fra kulden og gaderne. 
• Dem I har beskrevet i det ovenstående 
• - sikre indtagelse af stoffer med rent værktøj 

- værdigt stofindtag fremfor gaden 

- sundhedspersonale til råd og vejledning samt i tilfælde af overdosis 
- undgå stofindtag på gaden og dermed heller ikke brugt værktøj/kanyler til gene for 



lokalbefolkningen 

- brobygning til andre tilbud: psykiatrien, hospitalsvæsnet, rusmiddelbehandling, herberger 
• Sundhedsfaglige, pædagogiske  

 
Oplysende 

• Sundhed og forebyggelse samt mulighed for behandling i ‘kærlige’ og profesionelle rammer 

• Give brugere et sikkert sted. 
Via personale skabe mulighed for kontakt til borgere som kan bane vejen for en ændring af 
livsforløb. 
Give brugere mulighed for at fåvejledning i diverse spørgsmål. 

• Skal være et trygt og godt sted. Der skal være mulighed for at stofindtageren kan komme i kontakt 
med personale 

• Et sted med bedre hygiejne end gader og stræder, adgang til rene kanyler, så chancen for 
smittefare og sygdomme nedbringes. 
 
Sikker bortskaffelse af kanyler, så de ikke ender på gader og lejepladser mv. 
 
Sundhedspersonale, som kan træde til i tilfælde af overdosis eller dårligdom. 

 

Plejepersonale, som kan snakke med brugerne og vise dem omsorg, hvis de ønsker de, samt 
arbejde målrettet mod at hjælpe dem i afvænning. 
 
Mulighed for at få testet renheden / indholdet af deres stoffer, så risikoen for fejldosering mindskes. 
 
Nultolerance overfor vold / voldelig adfærd. Evt. specialpersonale / kontakt til politi for at hjælpe 
med at løse denne opgave. 

 
Tilbud om psykolog hjælp, diverse behandlingstilbud, småjobs mv, som kan hjælpe dem ud af 
misbrug og videre mod et bedre liv. 
 
Kort sagt hjælp, omsorg, trygge rammer og en følelse af at være noget værd = det man selv ville 
ønske sig, hvis man stod i deres sted. 

• se ovenstående. 
• Tilbyde rum, faciliteter og redskaber Foruden samtale. 

Man burde ansætte misbrugspsykologer 

• Stofmisbrugere får et forhåbentlig bedre eted at indtage stoffet med tilstedeværelse af 
sundhedspersonale 

• at møde stofbrugere i øjenhøjde, med forståelse, empati og motivere til alternativ livsstil 
• God hygiejne og en tryg og respektfuld atmosfære- jeg tænker at det må være formålet at skabe 

tillid mellem personale og stofbruger, således at stofbrugeren får selvtillid og at der skabes en vej 
ind til stofbrugeren, så det kan komme på tale, at nedsætte forbruget og kæmpe for et mere 
værdiskabende liv for sig selv med personalets støtte og opmuntring. 

• skire tryghed for den enkelte stofmisbruger - sikre at stofmisbrugere ikke skal sidde ude i gaden og 
fixe 

• Distribution af stofferne dvs salg*/udlevering 
rene sprøjter etc 

lægehjælp 
og forbyggende arbejde som terapi og afvænningstilbud 

• Vejledning , skadesreduktion, sundhedsfaglige medarbejdere 
• at skabe relation støtte socialt hjælpe ud af misbruget på sigt resocialisere 
• Sikre rene og gode forhold under indtagelse. Give plads til misbrugeren 
• afkriminalisere, modarbejde kriminalitet, støtte op 

• Støtte ved stofindtagelse. 
Helbredsscreening. 
Råd og vejledning om mulighed for rusmiddelbehandling og andre tilbud. 

• Sundhedsfaglig hjælp hvis det er nødvendigt. 
Viden om mulighederne i andre tilbud, der kan henvises til. 

• Harm Reduction 
Færre infektioner/fejlfix 

Færre overdoser 



Råd og vejledning 

Beskyttelse af stofbrugerne 
• Harsvaret foroven 
• Skabe sikkerhed ift. stofindtag, rene kanyler, ro til brugeren. 
• Se forige boks 
• ikke meget andet end et frirum 

• At brugeren kan få professionel hjælp og kontakt. Og det er ment bredt. Ofte har brugeren flere 
problemstillinger, som behandleren kan støtte op omkring. 

• give et sikkert stofindtag 
• skadesreducerende og sikkert stofindtag 
• Social fagligt, behandling og sundhed 
• Sikkerhed, tryghed, vejledning, venlighed. Det skal være en dør man trygt kan gå ind af med sit 

problem og bag den opdage alle de andre døre der findes, man måske aldrig er blevet præsenteret 
for og dermed ikke anede eksisterede. Miljøet omkring og i rummene skal være fulde af forståelse, 
realisme og optimisme. Der skal ikke være pres, men venlig oplysning. 

• samme som i dag, men værestedsfuntion er meget vigtigt, hvis man vil have mere ro omkring 
stofindtagelsesrum. 

• Skabe ordnede vilkår for stofbrugere, rådgivning og motivering til behandling, sygepleje og 

socialfaglig rådgivning 

• Rammer der skaber ro. Udlevering af rene kanylevarer. 
Samtale med social- og sundhedsfagligt personale ift. sociale og sundhedsmæssige udfordringer. 
Brobygning til det etablerede samfund og andre tilbud i nærmiljøet. 

• Det skal være et sted hvor man kan komme og nyde/indtage sit stof 
 
basis ting i et stofindtagelsesrum: stoftest, Mad, bad, tøjdepot, adgang til brobygning til 
hjælpeapperartet, sygepleje og akut sovepladser 

• sikre at borgerne kan indtage deres stoffer trygt, samt rådgiver om korrekt brug af værktøjet. 
• stofbrugerne skal mødes som mennesker og jeg syntes at der i selve tilbudet skal være mullighed 

for at søge og komme i behandling såfremt borger ønsker dette. 
• Både ryge-rum, fixe-rum og mulighed for hjælp til sundhed generelt. 

Mulighed for snak og tilbud om misbrugsbehandling. 
Hjælp til andre spørgsmål end stoffer - fx. hjemløshed, sager med politi mv. 

• - forebyggelse og behandling af overdoser 
- vejledning i forbindelse med stofindtag for at forebygge infektioner og følgesygdomme 
- udlevering af rene kanyler, pumper, rygeremedier m.m. 

- mulighed for at restituerer efter stofindtag 
- sygepleje/lægeklinik, da målgruppen ofte ikke er i stand til at opsøge skadestue, praktiserende 
læge mm og ofte får akutte skader 
- fodterapi, da der er en stor forekomst af hjemløse og diabetikere blandt målgruppen 

- mulighed for samtale med socialfagligt personale med henblik på brobygning til andre 
hjælpesystemer 

• Forebygge udbredelse og OD 
Samt skabe tryghed i bydelen 

• info 
hygiejne 

• - Yde Sundhedsfaglig assistance i forbindelse med stofindtag 

  Herunder råd og vejledning. 
- Brobygning til det omgivende hjælpesystem 
- Skadesreducerende indsatser som udlevering af rent værktøj. 
mulighed for at tilbyde ro og hvile efter et stof indtag, mulighed for at tilbyde mad, bad.  
 
Personale ressourcer nok så det er muligt at lave Relationsarbejde 

 Relationen er nødvendig for at kunne understøtte brugernes ønsker og behov, og dermed kunne 
hjælpe brugeren ift det omgivende hjælpesystem. Dette ift brugerens fysiske og psykiske sundhed, 
behov for misbrugsbehandling, behov for hjælp til bolig og økonomi ovs. 

• Indtage stoffer 
Rådgivning og indgang til behandlingstilbud 
Hygiejne 
Sunde måltider  - akutmadpakker 

• Sikre og hygiejniske forhold 
Behandling af overdoser 



Brobygning  

Håndtering af kanyle affald 
Mv 

• Udover det de gør, så kunne man (hvis man reelt ønskede at "fjerne" misbrugerne fra gaden) at 
have motiverende, helt spontane samtaler med brugerne mhp. at hjælpe folk der ønsker det i 
behandling- dvs giv medarbejderne mulighed for at indstille en borger til døgnbehandling. Jeg tror 

det ville være en metode med potentiale for gode resultater- i og med at det ville være et 
sekundært og altså ikke det intenderet formål for brugerne når de træder ind ad døren, og dermed 
en mere umiddelbar samtale, der i konteksten kan få afdækket borgerens reelle ønske jf- det 
faktum at en misbruger, der gentagne gange ytre et oprigtigt ønske om at f hjælp, mens personen 
har stofferne til at indtage, hvad man jo har i et stofindtagelsesrum og stadig ønsker behandling 
trods dette. Og så er vi ude over den største tvivl om ambivalens, som er en af de ting der står i 

vejen for at kommunen vælger at tilbyde de mere intensive behandlingsforløb jf. 
kvalitetsstandarden. behandlingsforløb som netop er dem de mest udsatte stofbrugere har behov 
for. 

• Sygeplejefaglig indsats 
Bindeled til sociale indsatser (behandling, bolig, økonomi mv.) 

• Give tryghed 

Mindske stress 

Mindske beskidt værktøj 
Give sygdomsbehandling 
Give oplysning om behandling 

• Der skal udover stofindtag være mulighed for sundhed, mad, søvn. rådgivning m.v. 
• Et stofindtalgelsesrum skal være opsøgende, formidlende(kunne fortælle om tilbuddet), 

servicerende (overfor brugere, naboer og interesserede) og opfølgende(sørge for at brugerne ikke 
holdes fast i deres situation). 

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. 

• ckfkkfjf 
• Der findes stofbrugere i kbh. 

• Stofmisbrugere er jaget  vildt og lavest i fødekæden i det danske samfund. (Næst efter ormene!) 
Derfor skal der være steder de kan gå hen og få de lægefaglige - såvel sociale støtte og omsorg de 
har brug for. 

• Kan skabe tryghed for beboer og brugere i området 
• Stofindtagelsesrum, spredt ud over København, vil aflaste politi og sundhedsmyndigheder, vil sikre 

værdighed og øge sundhed (samt forhåbentligt mindske kriminalitet qua mindre "tabte stoffer" der 

fejlbruges i hast eller mangel på lys). Værdige forhold til stofbrugerne, nu. 
• Flere steder i byen. Der er stofbrugere i alle bydele. 
• Der burde været et stodindtagelsesrum i hver bydel, da det ikke kun er på Vesterbro at folk dør af 

od, men dette sker også på Østerbro Nørrebro. 

• Jeg har personligt set folk dø inde på Hovedbanegården pga overdosis 
• Selvfølgelig skal der det. Men under bedre forhold end nu. 
• og der skal være mange flere. 

• Det skaber tryghed for alle 
• der burde være meget få stofindtagelsesrum i Kbh. Det styrker specialisering og kontrol med stoffer 

og misbrugende borgere. Få steder opbygger hurtigt ekspertise på området. Eskalering af 
stofindtagelsesrum kan være utrygsskabende og dermed øge modstand fra ikke-stofindtagende 
borgere i boligområder i Kbh. Stofindtagelsesrum vil kunne yde det optimale hvis tilknyttes 
hospitaler/akutmodtagelsessteder, eller etableres i nærheden af disse. Stofindtagelsessteder burde 



ikke oprettet tæt på steder eller i områder hvor udsatte borgere opholder sig permanent fx 

herberger, natcafeer da tilgengælighed stimulerer indtagelse af stoffer 
• SElvfølgelig - de findes jo allerede og de redder mange overdose fra at ende fatalt eller med hjerne 

eller organskader 
• Misbrug vil altid være i et samfund og det vigtigste er at  reducere skaderne for den enkelte 
• Stofindtagelesrum redder liv og giver værdighed til byens stofbrugere 

• For at hindre dødsfald 
• Fordi det er meget vigtigt, at indtagelsen af stoffer bliver fjernet fra gaden, og at misbrugerne 

overlever og ikke dør alene et sted, fordi de ikke kan få hjælp. 
• Stofindtagelsesrum udført rigtigt mener jeg har potentiale til at mindske konsekvenserne af 

stofbrug markant, både for brugeren, men også for samfundet som et hele. 
• fint dem der er 

• Problemet er kommet for at blive, det må vil se i øjnene 
• Der er et behov, men der er samtidig også et behov for ikke at fastholde den enkelte bruger i 

dennes misbrug. Der er alt for lidt tid til kontakt til den enkelte bruger og alt for dårlig hjælp til den 
enkelte 

• For at opnå optimal effekt er det dog vigtigt at have flere stofindtagelsesrum på steder i byen, hvor 
der i forvejen er en kendt stofscene. Dvs. at et enkelt tilbud i en enkelt bydel ikke vil kunne dække 

hele Københavns behov. For yderligere info, se fx EMCDDAs hjemmeside, Best practice portalen, 

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/evidence-
summaries_en?evidence_terms=drug+consumption&=Go&evidence_rating=All&outcome=All&evide
nce_summary_area=1023&substance=All&target=All&sort_by=field_pub_date_value&sort_order=D
ESC 

• Der skal være stofindtagelsesrum i KBH, fordi det er her stofbrugerne færdes, man kunne med 
fordel fordele indtagelsesrummene mere ud over byen. Jeg tror fx ikke at man som borger i 
Brønshøj vil tage tværs gennem byen til Vesterbro mhp stofindtagelse. 

• Men de bør være flere og mindre. 
• læs ovenstående kommentar 
• Ikke på den måde det er i dag. 
• Redde liv Forhøje livskvalitet gennem behandling og forebyggelse af følgeskader Motivere til 

behandling Spare penge i sundheds og retssystemet 
• Dog kun for i.v. stofbrugere 

• Det er uværdigt og skræmmende for andre at det skal foregå på gaden 
• Desværre, ja, udelukkende for at få det væk fra gaderne 
• Ellers mange dødsfald og ingen ordentlig kontakt til brugere 

• Stofindtagelsesrum skaber tryghed for brugerne og får stofindtag væk fra gaden 
• Det hjælper de allermest udsatte borgere 
• Der skal være plads til alle slags liv - også de meget hårde af slagsen. 
• Se begrundelse ovenfor. 

• Men der skal samtidig gøres en indsats for at hjælpe brugerne ud af misbruget. 
• jeg mener der skal være rum i alle bydele af københavn, så der er lige tilgængelighed for alle 

brugere. 
• Stofindtagelsesrum er et super godt skadesreducerende tilbud. Det rummer en gruppe af brogere, 

som ikke rummes eller indgår i andre dele af samfundet. Det er en gruppe af mennesker der om 
nogen har brug for støtte og det kan stofindtagelsesrum give. Dette især ved brobygninsfunktionen. 

• Jeg mener ikke, at man kan kalde sig et velfungerende velfærdssamfund, hvis man ikke tager hånd 

om udsatte borgere. 
• se ovennævnte 
• for at hjælpe de afhængige til mere sundhed og værdighed 
• For alle parters skyld 
• Det er til gavn for både stofmisbrugere og borgere uden stofproblemer 
• Vi er nød til at møde folk hvor de er hvis vi vil hjælpe dem og ved at acceptere og respektere dem 

ved at give dem et sikkert sted er der en mulighed for at man kan vinde fortrolighed og åbne døre 
til andre måder at leve livet på for folk som har det rigtig svært. 

• Ja og meget gerne i alle bydele, så det hele ikke centreres på vesterbro 
• Vi har misbruger og vi skal gøre adgang fra misbrug til behandling nem. 
• Der er stofbrugere i København - derfor bør der være stofindtagelsesrum i København. 
• Tryghed og beskyttelse 
• Klart ja. Fokus på harmreduction 



Øvrige kommentarer 
• fkfkjkfkkfkkgf 
• Det er uhensigtsmæssigt med ét stofindtagelsesrum da det tiltrækker stofbrugere fra hele 

København og koncentrerer stofbrugerne på et for lille areal. En for høj koncentration af stofbrugere 
ét sted skaber konflikter mellem stofbrugerne og mellem stofbrugerne og ikke-stofbrugere.  
 
Hvis tolerante borgere på Vesterbro/erhvervsdrivende føler at det bliver for meget vil de blive 
mindre tolerante og det vil blive sværere at have tilbud til socialt udsatte på Vesterbro. 

• Gennem kontakten til brugerene er vi blevet klar over et stort behov for hjælp for en voksende 
gruppe af flygtninge, afviste asyl ansøgere, mennesker på tålt ophold og slidte ældre stofbrugere, 

der har vanskeligt ved at finde " en Plads " i samfundet. 
• Jeg tror fast på at man nemmest bliver i stand til at bekæmpe stoftrang hvis man kan overskue sit 

liv. Så hvis man kan skades reducere kan stofbrugeren blive bedre rustet til at forbedre sit liv evt. 
via behandling 

• Flere små stofindtagelsesrum i andre bydele for at mindske koncentrationen på vesterbro 
• Det er helt tydeligt at der mangler fixerum bl. a. på Amager og i nordvest. 

• For mig er det vigtigt, at stofbrugere kan fixe under sikre samt værdige forhold. 

• Find åbne, lyse og venlige lokaler/omgivelser - ikke noget snusket og skummelt 
• Stofbrugere er mennesker, som af den ene eller anden måde er kommet i kontakt med ulovlige 

stoffer. 
Min mening er at et hvert samfund, bør bedømmes på hvordan det selvsamme samfund behandler 
mennesker som måske ikke føler sig som en del af samfundet, og som måske ikke er nogle 
mennesker som samfundet ønsker, at drikke et kop kaffe med, og høre på. 

Jeg mener at København er en by der kan rumme det faktum, at der findes mennesker som har 
behov for hjælp, og jeg mener også at den nødvendige hjælp er til rådighed, men at hjælpen på 
længere sigt forudsætter, at København har afsat de nødvendige økonomiske ressourcer til at 
kunne blive ved med at tilbyde denne form for hjælp. 

• Stofindtagelsesrum skal laves i satelitter, der er døgnåbne. 
 
Stofbrugere har, ligesom alle andre, skiftende døgnrytmer. Størstedelen af stofindtagelsesrummene 

skal derfor kunne servicere dem, når de har behov - ikke kun når der er åbent.  
 
Alle tegn indikerer, at ét centreret stofrum dels aldrig vil kunne servicere den mængde stofbrugere, 
der koncentreres omkring det - og dels laver en uheldig koncentration, der i sidste ende kan skade 
borgerrelationerne mere end at gavne. 

 

Satelitter med færre antal rum, men som har døgnåbent, vil sikre mindre koncentrationer af 
brugere i området, give mere værdighed og i sidste ende gøre indsatsen bedre. 

• Gerne flere rum spredt i hele kommunen 
• I kraft af mit job på Hovedbanegården har jeg set meget derinde..og de er der dagligt..De stikker 

sig,de ryger,de sniffer..senest igår sad der en ganske ung fyr foran døren ind til stationskontoret og 
var gået igang med at fixe.. 

• Generelt synes jeg at et stofindtagelsesrum burde være i forlængelse af en andet socialt tilbud, 

blandt andet Reden København eller som SKYEN på Mændenes Hjem. Og så bør der være flere. 
Særligt køns-specifikke og flere tilbud, da der er mange mænd i stofmiljøet. Der er kønsspecifikke 
herberger mm. men ingen kønsspecifikke stofindtagelsesrum, hvilket undrer mig - desuden 
fortæller mange af de kvindelige stofbrugere jeg møder via mit arbejde, at de er utrygge ved de 
nuværende tilbud; H17 og SKYEN. 

• Der bør være stofindtagelsesrum i Kbh NV, Sydhavn og Vesterbro. Man bør tænke små enheder, og 
på Vesterbro bør man lave et stofindtagelsesrum kun for kvinder. Kvindelige stofbrugere blandt de 

mest udsatte og forulempes dagligt. Lav et tilbud kun til dem. 
 

Inddrag ngo’er, brugerforeninger i arbejdet. 
• Jeg synes det er problematisk at der ikke er et stofindtagelsesrum for kvinder, da der er behov for 

et frirum de kan føle sig sikre i.  
De er ofte mere marginaliseret i og udsat i miljøet. 

• ingen 
• Det er borgere med komplekse sundhedstilstande. Det kræver FAGLIGT veluddannede personale. 

Ved flere tilbud ses bemandingen som af fagidentitet er; hattedamer, hundepassere, flyttemænd, 
korsangere ect. Den bemanding betragtes som pædagogisk personale. Det svare til at vi afskediger 
alle pædagoger i vores børne inst og ansætter hattedamer, hundepassere, flyttemænd og 



korsangere til at lærer vores børn hvordan man agere i relation til andre. Det kan vi ikke være 

bekendt. 
• Vores organisation har ikke fokus på stofindtagelsesrum, så jeg vil undlade at besvare disse 

spørgsmål. 
• Jeg synes det er en vigtig funktion 
• Det er nødvendigt med stofindtagelsesrum i flere bydele, fx Nørrebro/nordvest, Amager.  

 
Sikkerheden skal opprioriteres og personalet uddannes og bakkesså der ikke sker personaleflugt 
som på fx H17 

• Jeg tænker ikke at der kun skal ligge stofindtagelsesrum i og omkring den åbne stofscene på 
Vesterbro. Det vil være profiterende at der placeres rum på henholdsvis Nørrebro, Nordvest etc. 
Dette vil medføre, at disse borgere ikke skal frekventere den åbne stofscene, som kan være et 

meget hårdt miljø, at skulle kunne navigere i. 
• Der mangler personale, og vi vil undersøge hvorfor og hvad vi kan gøre for, at sikre at personalet 

har lyst til at fortsætte med at arbejde der. 
• Når jeg går forbi H17 undrer jeg mig over at der er massivt med misbrugere lige udenfor, som 

åbentlyst indtager stoffer, herunder rygeheroin.  
Jeg synes at der skal være stor opmærksom på at der flere gange i døgnet bliver ryddet op således 

at IKKE misbrugere kan færdes frit omkring H17 uden risiko for at træde i afføring, brugte kanyler 

m.m. 
• jeg mener oprigtigt at det giver god mening, at lukke H17 og i stedet etablere mindre 

stofindtagelses rum i andre bydele.H17 er et projekt der ikke tilgodeser den alm stof misbruger, 
men i stedet rummer mange andre problemstillinger da langt hovedparten af gæsterne der, ikke er 
danske 

• Mere sundhedsfagligt personale og færre ufaglært personale. Ufaglært personale passer ikke til en 
så kompleks borger gruppe 

• Der skulle være nemmere adgang til substitiunsbehandling - fx i forlængelse af stofindtahelsesrum. 
De dårligste brugere formår ikke at møde op på centrene til overvåget indtag på et bestemt 
tidspunkt.  
Der udover skulle staten sidde på heroin, kokain og hash markede for at sikre kvalitet af stoffer, 
afkriminalisere brugerne og fjerne pusherne. Det ville give penge til en ordentlig 
behandlingsindsats! 

• Når KK laver tv udseendelser om at stofindtagelsesrummet er “udvidet sundhedstilbud”, må man 
forvente der både er fagligt personale der mestre kompleksiteten og også reelle sundhedstilbud, 
som er af gavn og ikke af navn 

• Det er yderst vigtigt at vi ikke parkerer og accepterer at mennesker må leve i armod og at disse 
mennesker får hjælp til bolig, behandling, et meningsfuldt liv...gennem en helhedsorienteret 
behandling hvor der sættes fokus på både somatisk, mental såvel som psykisk sundhed, økonomisk 
stabilitet, netværk, pårørende, job/udd., kriminalitet/økonomi... osv. det er gennem mine 22 års 

arbejde med de mest udsatte misbrugere ikke endnu lykkes mig at finde et menneske hvis inderste 
ønske ikke er at bidrage produktivt til samfund og fællesskab... dog har de haft behov for hjælp til 
at tilegne sig forudsætninger for at kunne leve uden at skade sig selv med misbrug 

• Stofindtagelsesrummene skal ikke være for store, da det skaber et utrygt miljø og er svært for 
personalet at bevare et overblik over situationen. Det virker også intimiderende for personalet, hvis 
brugergruppen er for stor. 
Der er brug for mindre stofindtagelsesrum, a la Skyen, rundt om i de københavnske bydele. 

• Jeg har følgende forslag til, hvordan man gør stofindtagelsesrum bedre fungerende: 
 
- Sørg for flere mindre enheder spredt over hele byen. Dette både af hensyn til tilgængelighed for 
brugerne, men også med formål at mindske konfliktpotentialet som ligger i, at samle så mange 
brugere ét sted. 
 

- Sørg for fysisk at indrette rummene, så de hænger sammen for brugerne, bidrager til at mindske 
konflikter, bidrager til at mindske stofindtagelse og bidrager til at understøtte positivt socialt 
samvær og selvomsorg. F.eks. kunne man overveje alene at have udendørs rygerum med plads til 
én eller få personer ad gangen og begrænset tidsrum, så det sociale samvær foregik udenfor i 
stedet for i selve rygerummet. Man bør skærme udsigt til andre indtagelsesrum, da der er mange 
interne konflikter. Man bør sætte stort fokus på rammerne for den socialpædagogiske indsats. Der 
bør være hyggelige arealer, hvor man kan få en kop kaffe og en snak med hinanden eller med 

personalet, hvis man har behov for det. 
 



- Sørg for at lave gode arbejdsvilkår for personalet, så der sikres kontinuitet og man holder på de 

dygtige! Det er vigtigt, at der er nok personale og nok tid til, at den socialpædagogiske 
kontinuerlige indsats også fungerer. 
 
- Lav møder m.v. som opfordrer til brugerinddragelse, også gerne med deltagelse af naboer fra tid 
til anden. Inddrag kontinuerligt brugerne i, hvordan det går og lyt til forslag, f.eks. om, hvordan 

man mindsker uhensigtsmæssig adfærd m.v. 
 
- Sørg for at finde en løsning, så lægeklinikken på H17 kan komme op at køre. Det kræver stabilt 
sygeplejefagligt personale, som har tid og lyst til at prioritere opgaven med at få den stabilt op at 
køre. 

• Jeg synes der ikke skal tilbydes flere stofindtagsrum end dem der er. I stedet skal vi fokusere på at 

få misbrugerne ud af deres misbrug og støtte dem derved. Sats i stedet på flere dagtilbud og 
døgninstitutioner 

• Der mangler bestemt et stofindtagelses rum i Nordvest 
• I Køenhavn: 

"SUDs og BR's beslutninger om oprettelse af stofindtagelsesrum, og den nedsatte følgegruppe bør 
udvides med repræsentanter for de relevante faglige organisationer, som repræsenterer de ansatte 

på stofindtagelsesrummene". 

I hele landet: 
Der bør indføres specielt socialtilsyn, arbejdstilsyn, samt oprettes specielle kommunalt tværgående 
personalemæssige organer / MED-udvalg; arbejdsmiljøudvalg og uddannelsestiltag, til sikring af et 
professionelt, fagligt og evidensbaseret tilbud til borgerne/gæsterne, i forbindelse med 
videreudvikling af de nuværende stofindtagelses tilbud i DK. 

• Stop med anonymiteten på stofindtagelsesrommene. Giv brugerne sin identitet tilbage. Det er ingen 
der er tjent med at gå i årevis/ eller at dø på stofscenen som en NN 

• Formål og funktion er delvis sammenfaldende i spørgeskemaets udformning 
• Jeg er noget ambivalent i forhold til stofindtagerum. Kriminalitet, affald, efterladenskaber hertil 

eskrementer, lugtgener højnes omkring stofindtagerum. Ligedes er det begrænset hvor meget det 
fjerner affaldet og misbrug fra gadebilledet 

• Et stofindtagelsesrum kan ikke være et værested. Disse udfordringer skal løses andet sted. 
• Det er ikke dem der er udsat. Det er kommunen der udsætter os for deres skrækkelige adfærd ved 

at leje lejligheder via ex. Kab Mv. Det er ikke dem der er udsat. Det er os andre klem aldrig det. 
• Størst problem er hykleri og fordømmelse 
• Jeg har fx børn og har set nåle ligge flere gange i busk på legeplads. Dette kan indtagelsesrum også 

afhjælpe i en eller anden grad. 
• jeg synes det er dybt problematisk at der fx omkring H17 er blevet bygget ét stort samlet 

nymoderne prestigeprojekt i stedet for flere små rum delt over byen, så man sikrer at en større del 
af målgruppen har lige adgang til stofindtagelsesrum.  

endvidere synes jeg det er problematisk at pengene til stofrummene er kommet fra at skære i de 
opsøgende gademedarbejdere der arbejder i omkring stofmiljøet, som stadig er en del af den hjælp 
som målgruppen skal have og som er med til at gøre nærmiljøet omkring stofindtagelsesrum trygt 
for naboer, ved at der er tydeligt fagpersonale på gaderne, som man kan henvende sig til som 
bekymret nabo elller bruger af rummene.  
stofindtagelsesrummene skal ikke oprettes på bekostning af det opsøgende gadeplansarbejde! 

• Men det er svært hvor de skal være da ingen ønsker at bo i nærheden af dem 

• Jeg mener, at der bør oprettes stofindtagelsesrum i andre bydele end Vesterbro for at 
decentralisere stofscenen. På den måde når man også ud til flere stofbrugere og Vesterbro aflastes 
også samtidig.  
Jeg mener, at flere og mindre stofindtagelsesrum vil gavne både stofbrugere og lokalmiljøer 

• Vi behøver ikke tage udsagnene om, at vi ikke har råd til at yde en bedre insats for de dårligst 
stillede, for gode vare. Det er desværre et forrået og kynisk udsagn som har fået en falsk 

sandhedsværdi. 
• Det er ikke et område man bør spare på, efter min mening. Jo bedre denne opgave kan løses, jo 

bedre for både stofbrugerne og samfundet som helhed. 
• Da det er noget relativt nyt, så tænker jeg også på forholdene for personalet på sådanne faciliteter. 

Når der indtages stoffer der eks skal koges(opløses) vil der påstå usunde "gasser" personalet kan 
indånde på trods af udsugning mv og jeg synes derfor det er vigtigt at overveje forholdregler for 
personale, samt overveje sikkerhedsforhold ift meget påvirkede personer. 

• Misbrugere er også mennesker 



• at opmuntre stofbrugeren således at vedkommende af sig selv får lyst til et mere værdiskabende og 

mindre afhængigt liv. 
• indsaten bør intensiveres sammen med borgeren finde årsagen den udløsende faktor til misbruget, 

det kræver øgede ressourcer 
• Stofindtagelsesrum bør ikke stå alene, men sammen med et udbud af alternativ kultur, der kan 

skabe tilhørsforhold samt vejledning om nedtrapning, sagsbehandling og anden professionel samt 

frivillig hjælp. Sådan er der erfaring med at kunne hjælpe folk. Det ville være super gavnligt at 
tilknytte folk som fytoterapeuter, der kan give råd om naturlige måder at imdekomme de problemer 
som misbrugerne selvmedicinerer. Mange lidelser viser sig feks at kunne lindres ved brug af cbd 
olie som nu er lovligt, smerter kan lindres med et væld af planter og sund mad. Der halter vores 
samfund i stor stil, da hverken læger eller psykiatri fokuserer på kostvejledning og hvilket formål 
man som menneske kan opnå i samfundet. Der er brug for vejledning udover medicinering. 

• Dette ville selvfølgelig være at foretrække, at der ikke var behov for stofindtagelsesrum - men 
formålet med skadesreduktion og støtte op om udsatte borgere og mindske risiko for OD er 
højaktuel og nødvendig. Dette både for stofbrugerene, pårørende og lokale. 

• Misbrugere har også ret til sundhedsydelser og en af dem er at kunne tage sit stof sikkert også 
selvom handlen ikke er lovlig. 

• Maksimalt fokus på harm reduction, rådgivning, hygiejne og ernæring.  

Ernæring mangler i den grad 

• Der er muligt at Socialforvaltningen forstår afdækningen, som de stofrelaterede aktiviteter, der 
foregår på gadeplan og derfor ikke har fokus på den generelle misbrugsbehandling i København. 
Men det viser bare at man er helt blank på den erkendelse af medansvar i har ift, at man har 
indrettet misbrugsbehandlingen således at netop denne gruppe ikke kan få hjælp. Så ja selvfølgelig 
vil der være n øget aktivitet på gadeplan. 

• Vi er nærmeste naboer til H17 og har kendskab til stofscenen omkring Kvægtorvet gennem vores 
daglige arbejde på gadeplan siden 2007. Vi har derfor fulgt udviklingen specielt i udeområderne 

nøje og har også forsøgt at foreslå forskellige løsninger til ledelsen i Kødbyen, naboer som 
Øksnehallen og Råhuset. Dog uden særlig effekt, da dette hænger sammen med støre politiske og 
anlægsmæssige projekter ifht. friarealsplanen, som pt. er ved at blive implementeret. Som vi ser 
det er der ikke nogen ordentlig sammenhæng mellem friarealsplanen for området omkring 
Kvægtorvet, naboernes rolle og udviklingen af de offentlige rum. Følgevirkningerne af H17 og det 
manglende fokus på vigtigheden af udeområder og sociale rammer for stofindtagelse, samt 

inddragelse af naboer i processen har skabt store daglige problemer for os i hverdagen, som vi 
håber man kan finde en løsning på hurtigst muligt. 

Er stofbrugere en gruppe, der opholder sig i din bydel? 

 

Er stofbrugere en gruppe, der opholder sig i din bydel? - Begrund gerne dit 

svar. Sæt gerne dine egne ord på. 
• foofofofoofg 
• Jeg ser dem, både personer jeg også genkender fra Vesterbro, og nye ansigter, i områderne 

omkring Griffenfeldtsgade/Folkets Park og ud mod ydre Nørrebro. 
• De er ikke særlig synlige, men de er her 

• På Chr. Havn er der mest udsatte mennesker, som er i besiddelse af et alkohol misbrug, men der er 
også stofmisbrugere, der frekventere området. 

• Der er ikke så mange i gadebilledet, da det mest er alkohol indtag der er mere synligt. Men det 

forfindes. 
• i liten grad 
• Jeg er i alle bydele (det var ikke en mulighed) 
• De er i hele byen, men her snakker vi specifikt om Sundholm 
• Begrænset 



• Lundehus Torv (hjørnet af Lyngbyvej/Emdrupvej) har i årevis været tilholdssted for en mindre 

gruppe, der - som det har set ud - har været sammen om at drikke. Hvordan situationen er p.t. 
efter istandsættelse af torvet, ved jeg ikke.ret sammen om alkoholindtag 

• De er massivt til stede og meget sølle 
• Ikke så synligt på gaden som andre steder. 
• Ikke synligt på gaden på Indre Nørrebro, som det ses på Vesterbro. 

• Jeg bor på Teglholmen, og her ser jeg ingen. Men jeg formoder, at de opholder sig i den gamle del 
af Sydhavnen. 

• Stofbrugere er jo alt fra hashrygere til alkoholiserede mennesker? så ja, men ikke samme 
målgruppe som omkring eks istedgade. 

• Vi har mest alkoholikere og hash brugere, hvor jeg bor. Jeg støder sjældent på kanyler. 
• Særligt er der lokalt hashsalg og hashrygende kunder etc. der okkuperer område i forbindelse med 

legeplads og sportsarealer 
• oplever ikke at se dem i gadebilledet 
• mest kun hash jeg møder 
• ¨stadig hash handel i nørrebro parken 
• Medmindre hachbrugere er stofbrugere 
• Kun hash er meget synlig heromkring 

• Reden ligger midt i den åbne stofscene på vesterbro 

• Arbejder på den åbne stofscene 

Oplever du følger af stofindtag i din bydel? 

 

Oplever du følger af stofindtag i din bydel? - Begrund gerne dit svar. Sæt 
gerne dine egne ord på. 

• ggkgkgk 

• Jeg ser mange udsatte og stofbrugere omkring Stengade og Folkets Park. Der findes kanyler i 
området og området bærer et præg af det. 

• Som en konsekvens af at lave Kødbyen til venteværelse sidder der rigtig amnge stofbrugere og 
fixerum / indtager stoffer på Indre Vesterbro. 

• Ja..De dør af overdosis! 
• Nogle kvinder synes det er utrygt på de nuværende tilbud. Derfor lukker de sig inde på værelser 

eller toiletter, hvor man ikke kan holde øje med dem - særligt hvis de får det dårligt eller tager en 

overdosis. Der er også en tendens til at de brugte kanyler havner i skraldespande hvor personale, 
andre brugere og rengøringspersonale kan stikke sig på brugte kanyler 

• De fleste tager ophold på Chr. Torv og på voldene og Christiania  og det er efterhånden blevet 
accepteret , at beboer og handelsdrivende i området. 

• Der er meget politi og ambulancer 
• Der er mange pushere i mit nabolag, men mit indtryk er, at de sælger hash, og ikke hårdere stoffer. 

Hårde stoffer indtages/udleveres ved Valmuen, hvor jeg ser brugerne dagligt. 
• Brugte kanyler, cigaretskod, tomme øldåser,vat, staniol lars 
• I liten grad 
• I alle bydele 

• Armod og fornedrelse, kriminalitet og brugte nåle 
• Områder hvor beboere er udtrygge pga handel mv 
• Tyveri 

• Primært omkring nørrebro st. 
• Mindre nu end for 15 år siden. Men fixegrej og stofhandel  kan man stadig støde på. 
• jeg oplever de synlige bander på gadehjørnerne der sælger stoffer overalt. også ofte i forbindelse 

med razziaer på christiania. så rykker de ud i mit nærområde. 
• Livlig hel åbenlys handel med stoffer. Formentlig hænger handlen og bandekriminalitet  sammen. 



• Der er meget hash-handel, politijagt, bandekrig og skyderier. Men ikke mange heroin brugere, og 

ikke kanyler og fixerum, der hvor jeg normalt færdes. 
• Børnefamilier og brugere af fodboldbaner hvor salg foregår kan føle sig utrygge og truede af de 

hashsælgende bandemedlemmerne 
• der er en del hjemløse omkring Stengade men oplever ikke som sådan følger ift stofindtag 
• mest irriteret over de står og sælger hash ude foran legepladsen i nørrebroparken 

• blandings misbrug 
• Rod, affald, kanyler i gaderne 
• Nørrebroparken er centrum for meget hashandel, "bandetyper", deres unge vagter og politiet 
• Hashindtag ses dagligt, salg af hårde stoffer foregår også der hvor jeg bor. Desuden er der mange 

førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere der er afhængige af diverse stoffer og alkohol 
• jeg oplever meget få dårlige følger af stofindtag efter det første rum åbnede 

• Arbejder på den åbne stofscene 

Har du kendskab til tilbud til udsatte stofbrugere i dit lokalområde? 

 

Har du kendskab til tilbud til udsatte stofbrugere i dit lokalområde? - Begrund 
gerne dit svar. Sæt gerne dine egne ord på. 

• gogoogog 

• Jeg kan konstatere, der er stofbrugere i området - men jeg ved ikke hvorvidt Stengade-herberget 
er målrettet dem. 

• Misbrugscenteret på Forchhammers vej 
• Har udført opsøgende socialarbejde på gadeplan. 
• Jeg bor ikke i Kbh, men mit kontor ligger på Vesterbro 
• Kommer der hver uge 
• Arbejder/frivillig på Sundholm 

• Jeg kender til en række sociale tilbud, men ikke tilbud primært rettet mod stofbrugere 
• Har tidl. arbejdet i KKH Hillerødgade 
• Ydre Nørrebro byder måske ikke rigtig på noget til de udsatte... Kan komme i tanke om en del både 

på indre Nørrebro og i NV. 
• kender kun til borgen nede på griffenfeldsgade, hvor der er kommunale afvænningstilbud. 
• Begrænset 
• Er Hørsholmsgade lukket? 

• Har ikke set eller læst om det 
• Redens tilbud er som sagt for udsatte kvindelige stofbrugere 
• Aabejder på den åbne stofscene 

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. 

• ffopfgjbgkjghkl 

• Jeg synes at det er ærgerligt at Mændenes Hjems tilbud på Istedgade og Halmtorvet 9 

nedprioriteres i takt med at H17 vokser. 
 
Jeg tror at der er en stor ressource i NGOer ift. stofbrugere som bliver udfordret af manglende 
ressourcer. 

• At der er kontinuerligt åbent i H17, også om natten. Natåbent i stofindtagelsesrummet på 
Mændenes Hjem. 

• Der er akut behov for steder for stofbrugere, hvor de oplever at kunne have en vis form for 

ejerskab, dvs. mulighed for at bidrage med noget... 



Der ud over er der behov for overnatningsmuligheder for "strandede" eksistenser.  

Og politiske tiltag der kan hjælpe mennesker ud af det "dødvande" de er havnet i, når de ikke kan 
hjemsendes og ikke tillades at arbejde eller skabe sig en fremtid her... og har et forbrug af stoffer. 

• Der er en lang række tilbud og hvis de blot kunne holde åben ville det måske løse meget. Dog er 
det vanskeligt at gennemskue hvad der skal til for at hjælpe de mennesker som har taget ophold på 
rampen ved h17 

• Legalisering, mindre politi, test af stoffer, sikrere fixeforhold 
• stofindtag 

sundhedsfagligt tilbud 
pædagogisk tilbud 
socialt tilbud 
beskæftigelses tilbud 

rekreative tilbud 
behandling 
brobygning 
psykiatri 
socialrådgiverfunktion 

• Et stofindtagelsesrum på Sundholm 

• Et døgnåbent værested, med mad. 

• - Stofindtagelsesrum på Sundholm 
- Frivillige sociale tilbud i nærområdet 
- Mere lokalpoliti og flere ressourcer til det socialpædagogiske arbejde 
- En større koordinering og udvikling i området på tværs af sektorer og forvaltning, fx med 
udgangspunkt i "Samarbejdsforum Sundholm" 
- En ordentlig udviklingsplan for området frem for bid for bid at bebygge et område med øget pres 
på stofbrugere og andre hjemløse til følge. 

• Der mangler herbergspladser. Derudover mangler der hænder. I forbindelse med omstruktureringen 
på de 4 behandlingsenheder i Kbh, som blev skåret ned til 3 og at der siden er kommet væsentlig 
flere brugere til uden at det har udløst flere personaler. Som det ser ud nu kan et uendeligt antal 
brugere blive indskrevet på en behandlingsenhed uden at der bliver tilført mere personale, hvilket 
selvfølgelig hindre os i opsøgenede arbejde samt at give brugerne i huset en god oplevelse, der ikke 
kun handler om at udlevere metadon. 

• Flere sengepladser i psykiatrien og på værestederne!  
Opsøgende lægebehandling. 
Fast kontaktperson - ikke nødvendigvis en kommunal ansat 

• Et konkret sted at være, hvor stofindtagelse kan foregå ordentligt, under varme og oplyste forhold. 
 
Stofbrugerne skal ikke væk fra gadebilledet - men det vil gavne alle, at selve stofindtaget kan ske 
under ordnede forhold og at desperationen og tidspresset på en anden måde fjernes fra 

stofbrugerne. 
• Bedre ledelse af H17. Det er ekstrem udværdigt at lave Kødbyen til venteværelse for H17 OG at 

lave kollektiv straf hvis der er ballade.  
Det er uværdigt og uprofessionel af et så livsvigtigt tilbud som stofindtagelsesrum er. 

• H17 er for stort. Og der er vagter der går rundt og patruljerer. Det er ikke et rart sted.  
Der mangler fixerum andre steder i byen. Især i Nordvest. Man bør afdække behovet i de forskellige 
bydele.  

Der mangler rådgivning specifikt målrettet stofbrugere.  
Der mangler rent værktøj. 

• Stofindtagelsesrum i hver bydel, da der er hårdt brug for det, da det ikke kun er på Vesterbro at de 
dør af det. 

• fixelancer 
• På Hovedbanegården når jeg snakker med brugerne siger de mange ting..blå.at brugere røver 

hinanden,så eks.vagter ved stof-rummene kunne være en fordel! 
• Flere nat-herberg, tættere på stofscenen. Nogle der åbner før 23.30, så der ikke bliver hængt ud i 

samme omfang. Flere hjemløseindsatser som fx projekt udenfor, der laver opsøgende arbejde. 
Bedre samarbejde mellem indsatser 

• Flere stofindtagelsesrum. Kønsspecifikke tilbud. Stofindtagelsesrum i forlængelse med væresteder, 
§110 tilbud og andre botilbud. 

• H17 er et stort sted, måske der skal flere mindre indtagelsessteder i andre bydele 

• Tilliden til den kommunale substitutionsbehandling er meget lav. Over halvdelen af stofbrugerne 
vælger den fra. En god og effektiv substitutionsbehandling bevirker lav grad af risikoadfærd, mindre 



illegal handel og indtag. Hvis substitutionsbehandlingen i kbh var god, ville det bevirke en mindre 

kaotisk og destruktiv stofscene på Vesterbro og i Kbh. Substitutionsbehandling skal afhjælpe stress 
og skærme mod det illegale markedet, men gør det modsatte. Stofbrugerne oplever ikke 
substitutionsbehandlingen som meget risikofuldt, stressende og de er bange for at tale åbent om 
deres problemer til behandler af frygt for sanktioner. Det er meget svært at bygge sit liv op imens 
man er på substitution. Ofte er der dagligt fremmøde, så det ender med at være et fuldtidsjob. 

 
Der er desuden brug for væresteder, hvor mennesker på substitutionmedicin kan være uden at 
blive eksponeret for illegale stoffer. I dag findes der to slags steder: enten steder hvor man skal 
være clean, eller steder hvor man er skæv og der handles stoffer. Den store mellemgruppe 
efterlades i stikken. 

• Værktøj & vejledning skal være lettere tilgængeligt 

• tæt mentorordning 
• Der mangler generelt fokus på at udsatte stofmisbrugere får en relation til systemete. Derfor er 

sociolancen et godt initiativ, fordi de laver et opsøgende arbejde. 
• At de har deres eget rum, de må komme ind og opholde sig i, og at der er de rigtige sundheds og 

sociale faglig tilbud til dem 
• Der mangler bestemt stofindtagelsesrum i Sydhavnen, sundholm og nordvest også for at mindske 

centeringen på Vesterbro. 

 
Hvis man ser ud over perspektivet skadesreduktion så er der behov for større samarbejde med det 
civile samfund for at få sluset stofbrugere tilbage i samfundet da den største udfordring i arbejdet 
med udsatte mennesker at at hjælpe dem til at skabe en meningsfuld tilværelse som en erstatning 
for stofmisbruget 

• Jeg mgl skoletilbud/dagbehandling til de yngste forbrugere dem der ikke kan rummes i folkeskolen 
da de har sammensatte problematikker 

Kombinationstilbud for for stofforbrugere med psykiske lidelser for unge 
• Stofintagelsesrum i NV/Nørrebro, flere herbergspladser, tilbud målrettet migranter da der er store 

problemer i mødet mellem danske udsatte og udenlandske, 
• Nej jeg syntes der er nogle gode tilbud på Chr. Havn og der kommer også en del kommunale 

socialarbejder som arbejder på gaden og de har et godt kendskab til brugergruppen. Der findes 
også nogle gode NGO tilbud. 

• I forhold til selve fixerumne mangler der at man kan teste sine stoffer, for at vide hvad man 
indtager. Der mangler også, at der kan blive udøvet fx sårpleje på stedet. 
Desuden mangler der personale, så rummene fortsat kan eksistere. 

• Der er ikke sygeplejersker ansat i Skyen på mændendes hjem.  
 
Der mangler muligheder for at analysere medbragte stoffer.  
 

Utryghed, vold og trusler omkring fixerummene går udover brugere og ansatte. De ansatte siger 
deres stillinger op, hvilket igen går ud over brugerne.  
 
Disse problemer er ikke nogen jeg oplever i min egen bydel, men er noget jeg arbejder med i mit 
bachelorprojekt på min uddannelse. 

• Væresteder, eller blot skure med halvtag. Kanylespande 
• små fixe rum der kører efter samme model som skyen 

• Huset skal være åbent for brugerne og benyttes af brugere. 
 
At ALLE brugere bliver oplært i en skadesreducerende fixeteknik. 
 
At der kun ansættes faglært personale, som forstår og har et fundament af viden for at hjælpe. 
 

Flere mindre stofrum. 
 
Alle stofbrugere er ikke ens, derfor virker one size fits all ikke på den her gruppe. Små fixerum 
hjælpe alle dem som er paranoid og angst - og det er en stor del af dem. Har man tænkt fixerum 
kun for kvinder? Kvinderne står med bukserne nede om haserne, imens alle kan se. 

• Flere herberg 
• Sundhedstilbud med fagligt dygtig personale, som har et solidt kendskab til både somatiske og 

psykiatriske klager. 
 



Flere stofrum, flere mindre stofrum, og alle stofrum har ÅBNE døre, hvor alle bliver budt 

velkommen og føler sig velkomne 
• At hjælpen er der, når de har brug for den. De kan ikke vente. 

De skal være en dør de bruge og ikke kastes rundt fra substitutionsenheden til jobcenter til egen 
læge til psykiatrien til ydelsesservice. De magter det ikke. 

• Mere relevant hjælp til at komme ud af sit stofmisbrug 

• Flere mindre stofindtagelsesrum. 
• Der er en del indsatser i min bydel, Vesterbro, men der mangler faktisk en del, f.eks. 

stofindtagelsesrum, i andre bydele, så de ikke alle sammen koncentreres hér. 
Det ville også være en fordel, hvis man reelt fik H17 til at fungere godt og med mere 
rehabiliterende sigte, ikke blot for personalet, men også for brugerne. 
 

På et højere plan bør man, i lyset af de positive erfaringer fra Portugal, overveje afkriminalisering. 
• Flere dagtilbud og døgnbehandlingspladser 
• tilkendt flere førtidspension og fleksjob for at give daglig ro til en belastet borgergruppe 
• Mere oplysning om hjælp til døgnbehandling. 
• Der mangler flere stofindtagelsesrum fx på amager omkring Sundholm og i Nordvest, hvor der også 

er påvist høj dødelighed blandt stofafhængige. 

• Jeg synes det er forfejlet at man fra Kbh Kommunes side har valgt at lave et så stort 

stofindtagelsesrum som H17. Her er der tale om en stof fabrik hvor det er blevet gadens lov der er 
gældende. Dvs at den stærkeste bruger eller pusher får lov til at sætte dagsordenen. Det er et miljø 
der er decideret utrygt for den svagere gruppe af stofbrugere og jeg har personligt kendskab til 
mange stofbrugere der føler sig afskåret fra at benytte stedet da de er bange for at komme der. 
Ydermere kan jeg undre mig over at man fra kommunens side åbenbart ikke har skelet til udlandet 
hvor man flere steder har mindre stofintagelsesrum men flere af dem. Det skaber en tryggere base 
for den enkelte og et roligere stofindtag . Der bør efter min mening desuden oprettes et særskilt 

stofrum til kvinder. På vesterbro er brugergruppen sammensat af 80 pct mænd og 20 pct kvinder. 
Kvinderne er meget udsatte i stofindtagelsesrummene såvel som i dt øvrige stofmiljø. 

• Flerstrengede muligheder for,at stofbrugerne kan få en sammenhængende døgnrytme, der følger 
deres brug af stofferne, således at tilbud om søvn, mad stofindtag placeres i geografisk nærhed af 
hinanden, men er fysisk adskilt/ forskellige institutioner, så borgerne ikke gror fast på/i den enkelte 
institution/tilbud. 

• Jeg mener, at det er af afgørende betydning for kvaliteten af vores indsats i Socialforvaltningen, at 
man opprioriterer fokus på og screening og behandling af sundhedsfaglige problemstillinger. Særligt 
ift udsatte borgere, der ofte kun får taget hånd om helbredsmæssige problemer på skadestuer og 

akutafdelinger, idet deres kontakt til almen praksis mm er yderst spinkel eller ikke-eksisterende. 
 
Denne opprioritering kan kun ske ved at ansætte sundhedsfagligt kvalificeret personale (læger, 
sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter) med viden og erfaring om målgruppen og 

skadesreducerende indsatser. 
• Opsøgende medarbejdere som kan bygge bro til systemet. De udgående SKP'ere. 
• Indsats i eget hjem efter stoffri behandling.  

 
At fixerum bliver placeret i flere bydele, og har døgnåbent, så tilbuddet når ud til flere og giver 
mindre risiko for dødsfald, samt fjerner koncentrationen af stofbrugere i det offentlige rum omkring 
Halmtorvet. 

• Der mangler i den grad midlertidige plejeophold for aktive misbrugere. Jeg oplever i mit arbejd at 
måtte udskrive dødssyge aktive misbrugere til gaden. Der mangler et tilbud der kan udskrives til fra 
hospitalet og et tilbud hvor døende kan være et hospice der kan rumme misbrugere. 

• Der skal dels oprettes flere herberger, der kan varetage denne type borgere.  
 
Der skal også oprettes nogle helt nye tilbud, til misbrugende borgere MED EN SOMATISK 

OVERBYGNING, da denne gruppe borgere ikke kan varetages på herberg og det er et stort og 
stigende problem i København 

• Information fra børnehaveniveau til plejehjemsniveau, og alle der i mellem. En større indsats for at 
gøre misbrugere til ex-misbrugere. 
 
Synliggør den store gruppe af misbrugere som ikke har "socialt lovlig ophold" i Danmark, og derfor 
ikke får den relevante hjælp men ender sit liv på gaden i København. Også børn under 18. 

• Der er stor mangel på herbergs pladser i nordvest, så der er rigtig mange hjemløse i gade billedet. 



• Start med respekt, medmenneskelighed og omsorg. 

Betragt dem som syge, ikke kriminelle. 
Giv dem bolig, arbejde, fællesskab og behandling. 

• Viden inden for området. Tværfaglige tilbud. forebyggende indsatser. opfølgende indsatser. Viden 
om dobbeltdiganoser. Misbrugsbehandlere der samarbejder med værestederne i Kbh, så det ikke 
kun er på Bostederne, at der er udgående team. Langvarige løsninger over flere år, tid, mere tid, 

betalte døgnbehandlinger. 
• Der mangler En anden konstruktion af behandling, hvorpå man arbejder ud fra et perspektiv om at 

afvænne og skabe nyt indhold i livet. Behandlingscentre som de et konstrueret under det offentlige 
virke, arbejder med nedtrapning, og giver samtidig kompenserende stoffer som er lige så farlige og 
afhængighedsskabende. Stofmisbrugere har fortalt mig, at det er først når du kommer inden for det 
offentlige behandlingssystem, at du rigtig lære at blive stofmisbruger. Der er frit valg på alle hylder. 

Ligeledes mangler der ‘styrke og gennemslagskraft. En intensiveret indsats, hvor behandlere har 
muligheder for at være akutte, opsøgende og kunne tage fat i misbrugeren. Det er utilstrækkeligt at 
en borger kan komme 1 time, ugentligt og tale med en behandler, hvor anerkendelse og relation er 
i centrum. De kan tale i en time ugentligt i 20 år uden det har effekt - hvilket der er rigeligt erfaring 
med forekommer og er spild af ressourcer. 

• Flere fix og rygerum. 

• Stof tests 

• små stofindtagelses rum til opeoid brugere / injektions brugere 
• spær dem inde i langvarige forløb mhp at blive clean 
• Hjælpe dem. Det er naivt at tro at det gør den store forskel. Kun meget få kommer ud på den 

anden side. Resten ødelægger livet for os andre. 100 ,% jeg har ingen medlidenhed mere. Ingen. 
De ødelægger andres liv og kommunen hjælper til for at få dem ud mellem de normale fordi det er 
besparende. Problemet er flere og flere menneskers liv blir ødelagt. 

• Stofindtagelsesrum bør være mange små og hyggelige. Rygerum og injektion bør ikke være samme 

sted, da de har forskellige behov. Hvis det er for stort skaber det for meget ballade. Der skal være 
nok kapacitet til der ikke opstår trængsel og ventetid udenfor, da det er utryghedsskabende 

• Selvom der er tilbud, jeg går jo ikke hen og spørger om de har fået tilbud om beskæftigelse el lign, 
så står de bare i klynger på gaden. Hvis man kunne få dem til eksempelvis til at køre en tur med en 
der ikke selv kan komme omkring 

• Ordentlige herbergsforhold 

• Flere misbrugscentre med mulighed for døgnindlæggelse. 
• Generel afkriminalisering af stoffer tror jeg ville være en god ting. 
• Flere tilbud til hjemløse, der også ofte er misbrugere 

• Der foregår meget misbrug af khat blandt somaliske mænd i kvarteret. Jeg oplever at ikke at de har 
et tilbud, der når ud til dem. 

• Stofindtagelsesrum på nørrebro. Og salg af hash / stoffer i det åbenlyse rundt omkring ved nørrebro 
parken, særligt lige ved den store legeplads er virkelig blevet omfattende. Man må kunne flytte 

denne handel så den i det mindste ikke er lige op og ned af børnene. 
• Jeg forestiller mig at cityringen vil byde på nye udfordringer mht betleri og ophold på de nye 

metrostationer i bydelen bl.a. fordi, der måske er lidt langt mellem værestederne. 
På sådanne mødesteder mellem almindelige borgere og stofbrugere er det vigtigt med synlige 
indsatser for begge borgergruppers skyld. 

• behandling garanti samme dag misbruger har ønske om hjælp til at komme ud af sit misbrug 
• Ikke i forhold til Indre Nørrebro, men se nedenfor i forhold til Vesterbro. 

• Området omkring Mozarts Plads er meget trøstesløst. Jeg ved ikke, hvilke tilbud der er til alkohol- 
og stofbrugere her, men det kunne godt tyde på, at der mangler tilbud. Nu bygges der metro på 
Mozarts Plads, så de udsatte borgere er ikke længere ved pladsen, men er nok bare rykket videre til 
et andet sted i bydelen. 

• Jeg synes der skal sættes flere ressourcer af til at nå de udsatte på gaderne - 
gadeplansmedarebjder, sociolancen og lign initiativer, der har kontakt til dem der færdes udenfor 

det konventionelle system.  
flere stofindtagelsesrum fordelt over byen tror jeg også vil mindske koncentrationen omkring indre 
vesterbro.  
 
udover det synes jeg der mangler brobygning mellem psykiatri og stofbehandlingen i københavns 
kommune. det skal ikke i så høj grad være enten-eller, som det er i dag.  
 

og BILLIGE SKÆVE BOLIGER så brugerne har en tryg base og ikke tvinges til at færdes på 
herberger og sofasovning. 



• - Fixelancen tilbage i drift igen! Genialt initiativ som burde anvendes i hele byen. 

- Sociolancen udgør et rigtig godt tilbud, der især henvender sig til denne målgruppe. Flere 
sociolancer, så ventetiden på den ikke er så lang og personen ofte er væk før de kommer. 
- Flere nødherberger, hvor de har mulighed for overnatning,  
- Adgang til rent værktøj flere steder 

• Ungeindsatser 

• Bedre og tryggere forhold for misbrugere. 
Bedre insats imod handel med stoffer som foregår hel åbenlys på faste steder. Dette ville sikkert 
også have effekt på bandekriminalitet . 

• Jeg ved ikke om hash-handel/misbrug tæller i denne sammenhæng. Men der er åbenlys hash-
handel mange steder på Nørrebro med alverdens vagtposter og daglige politi-jagter og 
tilbagevendende bandekrige med skyderier og visitationszoner til følge. 

Det skaber entil tider lige lovligt gangster-agtig og paranoid stemning i ellers hyggelige parker og 
gader. 
Den eneste måde at løse dette problem på er, efter min mening, at legalisere cannabis en gang for 
alle, ligesom man har gjort i Canada og Uruguay. Alle mennesker burde have lov til at dyrke et par 
hamp planter. Jeg kan ærligt talt ikke forstå, hvorfor det ikke for længst er blevet lovligt. Utroligt, 
at vi skal vente på at USA, Tyskland og England gør noget, før politikerne herhjemme selv kan få 

fingeren ud og fatte, at det er en god ide. 

• Eks stofindtagelsesrum, fixelance, åben rådgivning, 
• Jeg ser ikke mange brugere af hårde stoffer i bybilledet, men der mangler en markant indsats 

overfor hashsalget i Stefansgade/den grønne kile. Det er en fadæse at man ikke slår ned på det 
kriminelle miljø, der dels har fri  mulighed for at hverve nye  medlemmer og dels er medvirkende til 
at udbrede misbruget, fordi det tilsyneladende er accepteret at de er der.  
Jeg har kun foragt overfor en sådan laissez faire myndighedsholdning. 

• Større fokus 

flere væresteder 
flereovernatningsmuligheder 
opholdsrum til stofindtagning 
Større indsats , flere medarbejdere 

• oplysning til børn og unge om sund livsstil uden afhængighed 
• jeg har indtryk af, at mange bliver udsluset fra hospital eller herberg, til gaden eller til lejlighed, 

hvor der ikke bliver fulgt godt nok op på det videre forløb 
jeg mener også at deres familier skal inddrages, selvom de har taget afstand fra hinanden skal det 
opmuntres at støtte op med hjælp fra socialrådgiver/støtteperson. En vej tilbage til sunde/kærlige 

familie relationer kan betyde et helt nyt liv for den forliste. 
• Lovliggørelse af hash og udlevering sådan at bander mister deres profession, det er dybt 

provokerende at se dem valfarte til og fra christiania og at se dem sælge hash ude foran 
legepladsen ved nørrebro parken, jeg vil de skal være 'arbejdsløse' og aldrig få lov at tjene så 

mange penge på ulovligt hashsalg o.a. det er en underdrejning af samfundet og truer vores 
sikkerhed når de slås om markedet. 

• Stofindtagelsesrum, værested, social og sundhedsfaglig støtte, 
• opsøgende med de helt unge og hash 
• Der er masser af indsatser, men de lukker ofte og i weekenderne. Opholdssteder, varmestuer, 

overnatningsmuligheder, især i de kolde måneder. 
• Jeg ser ikke mange brugere af andet end hash lige heromkring. Ingen gode forslag 

• Kommunen bør afsætte flere penge af på dette område. Jeg har boet i udlandet hvor 
stofmisbrugere fik tilbudt førnævnte behandling og pleje samt gratis hårde stoffer, uden nogen 
"håndjern/forpligtelser". MEN, en masse tilbud og lægehjælp hvis de ønskede det. Antallet af 
narkomaner er falder med over 95% på 20 år.. 

• Flere lokalt forankrede stofindtagelsestilbud omkring i byen. 
• Brugeren skal have et trygt sted at kunne henvende sig. Ofte er der mange følge problemer , som 

et sådanne sted kan hjælpe med. 
• flere pladser 
• Vi mangler alle steder vi kan samles og være kreative, mødes og hygge. De nye reformer har gjort 

en hel del meget fattige som bliver ekskluderet fra forenings, fritids, cafe og byliv pga økonomiske 
problemer. Jo mere man isolerer borgere i små kasser og ikke giver dem mulighed for at samles og 
udfolde sig, jo mere vil man se misbrug udolde sig, da ulykkelige folk ofte forsøger at medicinere 
sig ud af hvad de mangler socialt. 

• Alle misbrugscentre burde have værestedsdel. Det kunne være et middel til mindre ensomhed og 
noget at lave istedet for at være på gaden og genere andre mennesker. 



• Flere sociale tilbud til stofbrugere i de forskellige bydele, hvor aktive stofbrugere også kan rummes. 

• Der mangler et sted for de allermest kaotiske og udadreagerende brugere 
• Flere døgntilbud 
• 2 lokalt forankret tilbud  

1 tilbud, som kan samle og rumme de unge som står på gader og stræder, sidder i en bil og tager 
kokain, hash og gas - et sted de kan være, hvor de ikke bliver smidt ud hvis de misbruger. 

fokus skal være på at snakke om drømme og mål. 
 
1 andet tilbud som kan gribe de unge som i ovenstående tilbud er blevet motiveret for at arbejde 
for at komme nærmere sine drømme og mål. 
en kombination af IPS fokus på job /uddannelse, SSP fokus på kriminalpræventivtarbejde, 
Idrætstilbud fokus på at skabe sunde fritidsaktiviteter, mad fokus på sundhed at have fyldt 

fundamentet op mindsker sandsynlighed for uhensigtsmæssig adfærd, mental/psykisk sundhed 
fokus på udredning og behandling både medicinsjk og terapeutisk. 

• Stofindtagelseserum kan blive stof fabrikker, hvor der kun er fokus på misbruget.  
Men der skal også være fokus på at misbrugere også først og fremmest er mennesker. De har også 
ret til at blive mødt på andre måder end som stofbrugere. 

• Der mangler tilbud til stofbrugere som er i asylsystemet. 

• Tilbud der kan give stofmisbrugeren motivation og fastholde motivationen som eks. Break Out i 

Misbrugsportalen. Samtidig burde der være opfølgning på stofmisbrugeren når der har været et 
behandlingsforløb som har skabt en clean borger. 
Som eks.: Projekt Forward der lå på Kofoeds Skole  
Og desuden forebyggelse helt generelt. 

• Reden København er et kønsspecifikt tilbud til kvinder med et misbrug af illegale stoffer. Redens 
målgruppe er derfor også målgruppen for stofindtagelsesrummene. 
 

Vi oplever at en del af vores kvinder ikke benytter sig at det kommunale stofindtagelsesrum H17 af 
flere årsager. 
Da stofscenen er mandsdomineret, er kvinderne i undertal i miljøet, hvilket gør dem ekstra udsatte 
ift. vold og voldtægter. I så stort et stofindtagelsesrum som H17 er, er kvindernes oplevelse at det 
kan være utrygt for dem at færdes, da personalet ikke er tæt nok på til at kunne varetage deres 
sikkerhed. Det giver sig jævnligt til udtryk i form af overfald på kvinderne. flere gange har det også 

resulteret i at flere af Redens kvindelige brugere har oplevet at blive voldtaget i H17.  
Vold og voldtægt i H17 er en meget konkret konsekvens af stedets størrelse og de ressourcer der er 
til rådighed i tilbuddet. 

 
Dette håber vi at man fra kommunes side forstår alvoren i, og derfor vil indtænke et tilbud der 
varetager den underrepræsenterede gruppe af meget sårbare kvinder på Vesterbro.  
Et kønspecifikt tilbud for kvinder, der ud over at sikre kvinderne en større tryghed og sikkerhed, 

også har et fokus på de kønsrelaterede problematikker kvinderne i miljøet har. 
• Sund ernæring - ligesom der er i H17, hvor Det Runde Bord frivilligt laver akutmadpakker til 

brugerne. 
 
Ovenikøbet en indsats der minimerer madspild - i kraft af at råvarerne sources fra eks Inco. 
 
Hvornår bliver dette enormt omkostnimgseffektive tilbud en del af tilbuddet på det fantastiske 

stofindtagelsesrum? 
• Der mangler i den grad specialiserede behandlingstilbud, herunder døgnbehandlingstilbud til 

stofbrugere! Det er nærmest umuligt at få dem i døgnbehandling fordi man stiller krav, som denne 
gruppe umuligt kan opfylde.  
Indre Vesterbro er desuden udfordret på antallet af personer med ikke-vestlig baggrund (migranter 
og assyllanter) som kommer med en stofproblematik. De er svære at hjælpe og der mangler klare 

nationale retningslinjer. 
• Større oplysning om frit behandlingsvalg 

Færre politiaktioner på Christiania og Christianshavn 
Afkriminalisering af stoffer 
Legalisering af hash 

• Der mangler muligheder for at sove i løbet af dagen. 
Sundheds tilbud i døgn drift, de ordinære sundhedstilbud som vagtlæge og skadestue er meget 

dårligt tilpasset målgruppen på den åbne stofscene, ventetiden er for lang og tilgangen til borgeren 
er i en delt tilfælde præget af fordomme. 



 

Større kapacitet især omkring udbetalingsdage. 
 
Lavtærskel  substitutions tilbud, således det er muligt at påbegynde behandling, optrapning i 
nærmiljøet. 
Jeg oplever, at en stor gruppe ikke modtaget adækvat behandling, fordi de ikke kan overskue de 

rammer der er i det eksisterende behandlingstilbud.  
Der er brug, at tilbuddet er placeret nær stofscenen,  for en hurtigere optrapning så det bliver 
attraktivt at erstatte stof med behandling. 

• Der er ingen sociale tilbud. Der er ingen ordentlig plan for hvodan stofscenen udvikler sig i 
udeområder omkring H17, som har været håndteret med midlertidige og utilstrækkelige løsninger, 
såsom mere rengøring / oprydning. Det egentlige problemer eskalerer voldsomt, men det er kun os 

der er nærmeste naboer der oplevere de værste følgevirkninger. 

Ser du nogle udfordringer ved den måde, man i dag hjælper stofbrugere på? 

Hvis ja, uddyb gerne 
• jdjdjjdjdjdfhfhjfjdhfj 
• jf. ovenstående 

• Det er godt at der i dag tilbydes en bred vifte af professionel hjælp i stofindtagelses rummene, men 
vi skal have politikkerne til at forholde sig til erfaringerne, der gøres der. 
  

Der er alt for mange situationer som vi ikke kan hjælpe med pga. manglende personale, for store 
enheder med deraf følgende konflikter og manglende indflydelse... 
 
og især er der behov for at tænke nyt i forhold til alle følgerne for mennesker af, ikke at have en 
fremtid - fordi man er på tålt ophold, afhængig og ofte traumatiseret af tortur, krig, ect. 

• Ja det er rigtig vanskeligt for dem som arbejder i stofindtagelsesrum at håndhæve vage regler... det 
medfører at dem som sælger overtager styringen. Løsningen er ikke så lige til om det kræver mere 

personale, en anden indretning eller noget helt tredje er svært at sige. 
Derudover er det svært for brugerne at komme videre. Hvis de skal i ambulant behandling på 
Rusmiddelcenteret skal de komme dagligt i 14 dage og sidde til overvåget indtag i en time- 
undtaget selvfølgelig når det er weekend så kan de bare hente på apotek- lidt mærkelig logik efter 
min mening. Det resulterer i at mange af de mest udsatte stofbrugere aldrig for startet op i 
substitutionbehandling. 
Så virker det virkelig svært at opnå døgnbehandling. Det giver jo mening at man skal have et andet 

sted at tage hen efter endt behandling men det virker som om housing first er sat lidt på pause og 
så bliver det jo en ond cirkel 

• Kriminalisering, usikre stoffer og farlige/risikable fixeforhold sender alt for mange i døren og 
afholder alt for mange i at have et bedre liv 

• for lang sagsbehandlingstid 
manglende boligtilbud 

injektion og rygning i samme faciliteter 
folk uden rettigheder kan ikke få metadon 
normering for ansatte der arbejder med målgruppen er for lav. hindrer et kvalitativt stykke 
relationsarbejde. 
unødvendig dokumentation skal reduceres og helst fjernes 

• Større fokus på stofbrugere udenfor Vesterbro 
• Man burde i langt højere grad sammenkoble alle funtioner på hvert sted, det skaber tydeligt stress 

hos stofbrugerne at de skal gå fra sted til sted. Værdien af de sociale og sundhed tilbud ville efter 
min mening kunne højnes markant ved dette. 

• Ja, konkret er hjemløse og stofbrugere overladt til dem selv hver dag fra ca. kl. 15 og hele 
weekenden. Tilbud med indhold, dvs. ikke fx herbergstilbud, aktivitetscenter eller botilbud, mangler 

efter kl. 15. 
• Jeg mener der burde bevilliges flere penge til døgn afvænning! 
• På behandlingsenhederne er det udelukkende medicinafhentning. 

• Det er meget koncentreret der hvor brugerne befinder sig.  
Tænker at flere små væresteder kunne være en ide. 

• Der er ikke nogen stofindtagelsesrum udenfor Vesterbro - men det er et emne, der skal behandles  i 
alle bydele.  
 
Og det skal ikke løses med centrale tilbud - der skal laves satellitter i form af små rum. 



• To kæme fixerum på Vesterbro når ikke stofbrugeren der som alle andre har brug for varieret tilbud 

- og ikke fabriksligende forhold som samler dem på store steder. 
• Pt er der på Vesterbro ikke Altid tid til at snakke med brugerne, så det kan være svært at hjælpe 

dem 
• der er for lidt steder med lægeordineret stof 
• Hele stofindtagelsesrums-projektet i københavns kommune lugter langt væk af at vi bare vil have 

kanylerne væk fra gaden. Alligevel får man ikke stofrummet til at køre ordentligt, men personalet 
løber skringene væk derfra og stedet holdes ind i mellem lukket pga der ikke er personale nok. Det 
virker så fint, men er så halvhjertet gennemført. Tænk på brugerne og de der arbejder med dem. 

• Ja 
 
H17 er for stort, kvinderne bliver voldtaget på toilettet og udnyttet(har jeg fået fortalt af de 

kvindelige brugere på mit arbejde), tilbuddet bliver desværre lukket i tide i utide, mangel på 
personale.  
Derudover; Flere stofindtagelsesrum. Kønsspecifikke tilbud. Stofindtagelsesrum i forlængelse med 
væresteder, §110 tilbud og andre botilbud. 

• Når stofbrugere kommer clean ud af fængslet, eller har lyst til at blive stoffri mangler der en indsats 
som prøver at skabe et andet netværk end det de kommer fra, hvor går man hen når man kommer 

ud? Derhen hvor man kender nogle (dette er efter mange samtaler med stofbrugere) 

• H17 for stort og centraliseret, skaber utryghed for mange brugere. Kvinder er særlig udsat, så det 
skal oprettes et tilbud kun for kvinder. 

• Den kommunale stofbehandling er et system uden tillid og derfor ubrugeligt i forhold til at frigøre og 
profittere af de ressourcer, der findes blandt stofbrugere. De fleste brugere kan ikke døje deres 
kontaktperson, behandlere eller misbrugscentret som sådan. Og de har god grund til det. Som 
metadonbruger på et misbrugscenter har man meget få rettigheder ogbingen indflydelse. Systemet 
skal gentænkes. 

 
Et eks på den lave tillid: der er sprøjteudlevering på misbrugscentrene, men brugegne oplever, at 
hvis de beder om rent injektionsudstyr, bliver de mistænkt for sidemisbrug, bliver bedt om at lægge 
urinprøve og sanktioneret på fremmøde eller dosis, hvis prøven ikke er ren. Derfor vælger brugere 
tilbud om sterilt injektionsudstyr fra med den konsekvens at fx hepatitis C spredes i miljøet. 
Systemet skader i mange tilfælde mere end det gavner. 

• Det er stadigvæk så tabubelagt, at stofferne bliver taget i det skjulte & ofte går det galt 
• økonomi 
• Man kunne godt have mere fokus på, hvordan man hjælper borgere, der kæmper med manhge 

forskellige problematikker f.eks. hjemløshed, stofmisbrug og psykiske lidelser. Det er gruppe som 
ofte ikke kan magte at være i systemet. Derfor kunne man lave flere opsøgende insatser. 

• Et stofindtagelsesrum, har dørmænd for at sikre at brugerene ikke kan komme ind i huset!!! Det 
sender ikke signal om man gerne vil dem, det bliver meget ulige, og magtbalancen øges. Der har 

været flere stofindtagelsesrum i kbh uden at det har været nødvendigt, det ville give mening at 
evaluere og reflektere over den store diskrepans fra nu og da. 
 
Der kan undre at rummene er besat af mange ufaglærte. Kunne det være årsagen til at faglært 
personale ikke ønsker at arbejde der? Kunne en tanke være at hvis en  ufaglært og faglært har ens 
opgaver og bliver og skal "snakke sig til rette", at fagligheden udvandes, og man ikke ønsker at 
arbejde et sted hvor lavest nævner bliver det gennemgående? 

Påvirker det det sundhedsfaglige personale, at der ikke er en daglig sundhedsfaglig leder. 
Påvirkes personalet at en lederne eneste uddannelse ligger uden for feltet? 
 
Brugerne bliver serviceret er ufaglært personale, som skal educere, give dem, vejlede dem i det 
rigtige. Det kan vi ikke være bekendt. 

• nej de tilbud der findes fungerer aldeles glimrende 

• Jeg mener det er alt for vanskeligt at få borgere i stabiliserede behandling og at det ikke er en 
fordel men den struktur der i dag er med rusmiddelcentrene. Målet burde være at få kontakt med 
flest mulige brugere for via kontakten at skabe mulighed for forandring 

• Ja at stofforbrug og psykiatri spænder ben for hinanden 
• Ift behandling er der for meget fokus på udfyldelse af diverse skemaer, planer osv. Det giver 

sjældent mening for brugerne som bliver holdt som gidsel idet de er en forudsætning for at 
brugerne kan modtage behandling. Der bær være bedre mulighed for anonym stof behandling, med 

bedre mulighed for lokalt at definere indsatsen så den passer til den aktuelle brugergruppen behov! 



• Det er problematisk at der ofte er usikker finansiering af tilbud til stofbrugere. Jeg har indtrykket af 

at der ofte bliver givet god financiering til projekter de første par år og derefter mister de mange af 
deres midler. Dette skaber drift-usikkerhed og i flere tilfælde har gode projekter måtte lukke. 
Det virker ofte som om at der er politisk prestige i at tildele midler til et projekt, men ikke er 
interesse i at sikre egentlig sikkerhed og tryghed for stofbrugere på sigt, hvilket desværre er den 
følelse som både brugere af og ansatte på sociale tilbud til stofbrugere går rundt med. 

Man vælger desuden at placere de fleste tilbud på Vestrbro,  men overser de mindre, men nu 
engang eksisterende, stofmiljøer i andre dele af Storkøbenhavn. Det giver mening at placere 
stofindtagelsesrum flere steder i byen. 

• Jeg syntes at "trenden" er at der tilbydes mere eller mindre kun ambulante tilbud, men der er i stor 
grad brug for døgntilbud. Hvis der skal opnås helt stoffrihed, er man nødt til at arbejde meget 
intens med den enkelte bruger, det af gøre et menneske stoffri med en lægekontrolleret 

nedtrapning, er ikke den største udfordring, men det er opfølgningsarbejdet efterfølgende der er 
den svære opgave.  
Det enkelte menneske, skal have ændret sit tankesæt kognitivt og der skal fines ud af, hvad der 
gør at pågældende misbruger, da misbrug ofte er et symptom på noget andet og det er i den 
kontekst Der skal sættes noget andet ind, der skal etableres nye netværk, der skal muligvis tænkes 
på en beskæftigelses indsats. Alt det er nærmest umuligt at gøre i et ambulant resci. 

• Der er nødt til at være regler for hvordan man benytter- og opfører sig i et fixerum, for at brugere 

og ansatte kan trives. Dette er dog paradoksalt, da regler og stramninger er sværest for de 
brugere, der er allermest udsat. En hårdere håndhævelse og midlertidige forbud mod at komme i 
fixerummet, vil højst sandynligt ramme skævt, på den gruppe af brugere, som har allermest brug 
for et sted at være. 

• Ja, de fleste skal leve op til krav for at komme i døgnbehanling, krav de ikke kan honorere. Det 
burde være lettere at komme afsted i døgnbehandling, uden en masse papirarbejde og et stift 
system. Kompetance og bevilling burde ligge hos den enkelte sagsbehandler der kender 

misbrugeren bedst 
• Det er et stort rum - og det ene fixerum har oven i købet en leder der ikke er uddannet inden for 

feltet... det signalerer at det er et prestige projekt uden høje ambitioner for at lykkes 
• Se tidligere svar vedr behandling og statsejet stof salg/ udlevering. 
• Det er som om H17 er et prestige projekt hvor man ikke lytter til det der bliver sagt. H17 fremstår 

lukket, uden kommunikation med naboer og andre aktører. Og hvor der er dørmænd som er 

tatoveret i ansigter bliver den velkomst og signalværdi de mødes med 
• Der skal være mere psykiatrisk hjælp til brugergruppen, der ofte har en psykisk lidelse oveni deres 

misbrug. Det mangler helt vildt. 

• Vores åbningstider i behandlingen, de mange mennesker de skal bruge, de mange papirer der skal 
udfyldes,vores placering. 

• Jeg mener det er beskæmmende at man lukker Københavns (og måske Danmarks eneste 
kommunale døgnbehandlingstilbud)Netværket, det er beskæmmende at man bruger økonomiske 

begrundelser, for der er god økonomi at satse på alle menneskers værdi og potentiale.Jeg mener 
også man lader de mest udsatte misbrugere i stikken ved denne beslutning. 
 
Ja det er dyrt at tilbyde døgnbehandling, men jeg synes ikke vi som samfund har råd til at lade 
være. 

• H17 har koncentreret stofmiljøet på Vesterbro. Det komplicerer problemet, når det får lov til at 
vokse. 

Ydermere så skal psykiatrien være bedre til at tilbyde stofbrugere hjælp med psykiske problemer. 
• På det højere plan ser jeg problemer ift. 

- at man fortsat har så store vanskeligheder ift. at finde kvalificeret behandling til patienter med 
dobbeltdiagnose. I teorien må de ikke afvises af psykiatrien, men i praksis er de dårligt hjulpet hér, 
og rigtig mange har psykiske lidelser. 
- at man med den fortsatte kriminalisering af stofbrugere øger stigmatiseringen og dermed i meget 

højere grad socialiserer stofbrugere til et belastet liv end man ville gøre, hvis stoffer var 
afkriminaliseret eller legaliseret og reguleret. 
- at hver instans (stofbehandling, egen læge, væresteder/herberger/socialpædagogiske tilbud, 
jobcenter, psykiatri m.v.) i alt for begrænset udstrækning fortsat tænker og agerer i egen "silo". 
Det ville være smukt med et samlet socialmedicinsk tilbud, som kunne støtte brugerne til at agere 
mellem disse instanser uden, at man mødte en "det-er-ikke-mit-bord"-barriere. F.eks. som en 
specialiseret og kvalificeret mentorfunktion, som fungerer som formidler og facilitator mellem alle 

instanserne, og som havde et solidt bagland at trække på, f.eks. læger (socialmedicinere, alment 
praktiserende læger, psykiatere), socialrådgivere, fysioterapeuter, psykologer, socialpædagoger 



m.v. - og som i modsætning til en mentor fra f.eks. Jobcenteret ikke har opgaver, som han/hun 

ikke "må" gå ind i, fordi det ikke er arbejdsmarkedsrettet. Det bliver nødt til at tage udgangspunkt i 
brugerens behov og situation. 

• At der bliver sparet på socialområdet og især misbrugsområdet og man vælger at lukke 
døgnbehandlinger 

• Selvom om jeg mener det er nødvendigt med et stof indtagelsesrum til den lille målgruppe der har 

behov for dette, men jeg i langt større grad, at det er vigtigere at have fokus på at hjælpe 
mennesker ud af deres stofmisbrug frem for at hjælpe med at vedligeholde det. Mere oplysning, 
hjælp og bevilling til døgnbehandling. 

• Manglende Opfølgning af brugerens situation ved sociale/pædagogiske tiltag, så stofindtagelsesrum 
ikke blot bliver opbevaring uden mulighed for forandring 

• Det kan være et hårdt miljø at arbejde i for medarbejderne og svært for de forskellige institutioner 

at holde på medarbejderne, som skaber kontinuitet og tryghed for brugerne. Der skal ses på at 
tilføre flere midler til området for at undgå nedskæringer mm. 

• Jeg har 15 års erfaring med at arbejde med den dårligste gruppe af stofmisbrugere. I de år er det 
kun blevet vanskeligere at være bruger i Kbhs kommune. Herunder også at kunne benytte et 
stofindtagelsesrum på en tryg og sikker måde. Jeg synes at det er beskæmmende at den sociale 
indsats ifht stofbrugere efterhånden kun er centreret om at fastholde dem i et misbrug istedet for at 

se dem som mennesker med muligheder og ressourcer. Såfremt man som kommune ville satse på 

et helhedsorienteret tilbud til den enkelte burde dette også indbefatte en nemmere indgang til 
Center for rusmiddelbehandling,udegående opsøgende gadeplansindsats der ikke kun bestod af 
ganske få medarbejdere, samt medarbejdere i stofindtagelsesrummene der rent faktisk var fagligt 
klædt på og havde ressourcer til at løfte en sådan opgave. 
Herudover er det dybt problematisk at den eneste kommunale døgnstitution i Kbh, Netværket, nu 
lukker til næste år. Det er da et klart politisk signal om hvordan man som kommune ser på 
stofmisbrugerne. Netværkets primære brugergruppe er jo netop nogle af de mest udsatte som ikke 

kan profitere af ambulant behandling og som ikke selv formår at holde kontakt til systemet. Det er 
simpelthen en ommer..Stofindtagelsesrum er fint og nødvendigt men det løser absolut ikke nogen 
problematikker den enkelte bruger har og som denne måske gerne vil have hjælp til 

• Ja; der er ingen overordnet koordination mellem behandling; stofindtag; kriminalforsorg; 
fængselsvæsen; retsvæsen og socialvæsen... 

• Jeg syntes, at der er ved at forme sig en trend, der går på, at man i højere grad er begyndt kun at 

tilbyde ambulant behandling. Min erfaring siger, at der stadig er brug for at kunne tilbyde 
døgnbehandling til visse stof brugere. 
I min optik, er det en fordel, at have brugerne i et døgn tilbud, da der kan arbejdes meget mere 

konstruktivt med struktur, egen omsorg, ansvar og evt. familiebehandling. 
Misbrug er som regl, et symptom af noget andet og det er der behandlingen skal tage sit 
udgangspunkt og den proces, kan være svær for nogen brugere, i et ambulant behandlingstilbud. 

• Det er væsentligt for outcome af enhver indsats, at undersøge best practice, evidens etc og ift 

rusmiddelproblematikker er EMCDDA's database et udmærket sted at starte. Fx. her: 
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/evidence-
summaries_en?evidence_terms=drug+consumption&=Go&evidence_rating=All&outcome=All&evide
nce_summary_area=1023&substance=All&target=All&sort_by=field_pub_date_value&sort_order=D
ESC 

• Vores tilbud er ikke meget tilgængelige for de aller mest udsatte. Vi stiller krav om at en række 
betingelser skal være opfyldt for at de kan komme i "betragtning" til behandlingsforløb. Med det 

mener jeg at vi har nogle åbningstider og forventninger i vores behandlingsenheder, som det ikke 
er muligt for de mest udsatte at honorere. Det med at komme til tiden og overholde aftaler er ikke 
givet. Nogen er måske mere optagede af hvor de skal sove i nat, end en mere langsigtet plan. Det 
er en udfordring, som jeg ikke har en løsning på, men problemet er der. Måske flere skæve boliger, 
kortere ventelister til §107 boliger? Flere herbergspladser? 

• Se ovenstående omkring placering af fixerum. 

• Jeg oplever at det er de svageste borgere som mistes, og at der gives hjælp på "kommunens 
premisser" ikke borgerens. Jeg har mødt borgere der fortæller at de får sin metadon på det sorte 
marked da de oplever sig dårlig mødt i rusmiddelenhederne.  
Der er en stor udfordring i at rekruttere sundhedsfaglig personale, da det opleves som et område 
der har lav status. 

• JEg har svært ved at få øje på tilbud i min dagligdag 
• Fastholdelse uden relevant mulighed for at gøre et valg. 

• Mange stofbrugere har udviklet stofmisbruget på baggrund af traumer i barndommen som fx 
seksuelle overgreb. Misbruget er en mestringsstrategi. 



 

Det er kun de aller færreste aktive eller clean stofmisbrugere der tilbydes traumebehandling. Man 
skal være heldig at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. 
 
Nogle af os, der er frivillige i Hovedstaden Spor (en lokalafdeling af Landsforeningen Spor) er 
kommet ud af vores misbrug på trods af en lang række mislykkede behandlingstilbud, da vi ret 

tilfældigt fik mulighed for at komme i behandling for det underliggende traume - de seksuelle 
overgreb i barndommen. Først da traumet blev adresseret og håndteret, kunne smerten håndteres 
på andre måder end at forsøge at dulme med stoffer. 
 
Med andre ord, vi savner: 
 

1) en grundlæggende traumeforståelse hos alle medarbejdere og instanser der arbejder med 
stofmisbrugere, da langt de fleste stofmisbrugere har traumer med i baggagen, og  
2) let adgang til målrettede behandlingsforløb med en individuelt tilrettelagt indsats inkl. 
traumeterapi for de stofmisbrugere der har erkendte overgrebserfaringer. 

• I forbindelse med omstruktureringen i KBH valgte man at lukke modtage enhederne, hvor 
stofbrugere startede op i afklarende forløb. Hvis stofbrugerne udelukkende ønskede 

vedligeholdelses behandling kom de videre på en behandlingsenhed. Dette var medvirkende til at 

der ikke var så mange brugere indskrevet, hvilket var rigtig godt særlig for de unge. Der var mere 
tid til den enkelte bruger og langt mindre salg af medicin. Har hørt fra mange ny opstartede brugere 
at de er kede af alle de stoffer de bliver tilbudt at købe, når de stater på en behandlingsenhed. Godt 
nok også ærgerligt, når mange henvender sig for at trappe ud af stofmisbrug. Synes også det er 
frustrerende at uanset hvor mange ny indskrivninger vi får, så udløser det ikke mere personale. Det 
tangerer efterhånden kun medicin afhentning uden tid til at samtale eller anden behandling. Synes 
det er et råt hus at starte op i særlig for de unge. 

• Der er ikke en helheds orienteret tilgang. 
De bliver klientgjort 
De står nederst på prioriteringslisten 

• Der er ikke plads til dem nogen steder, de falder ned mellem to stole, der er ikke plads til dem på 
Væresteder i KK. Udvide samarbejdet med Region H. Afdelig M på Sankt Hans Hospital, og ha tilbud 
i KK der kan rumme denne målgruppe, som ellers bliver tabt og dør alt for tidligt. 

• Vi bør ikke give stoffer til stofmisbrugere. Det er en helt forskruet... Vi bør ikke blot tilbyde dem 
pædagogiske samtaler ugentligt gennem mange år. 

• Der er ikke rygerum og fixrum nok. Folk fixer udenfor når der er kø. Rygerne bliver syge og 

voldsomme når de skal vente.Hvis de indenfor så ryger de hvor som helst da de ikke kan vente 
• Det er centreret på Vesterbro, der burde være flere mindre steder rundt omkring Kbh 
• H17 er for stort og for dårligt ledet. spild af penge at drive det sted. 
• Ja man ødelægger andre menneskers liv. indfør dødsstraf så vi kan få dem ryttet af vejen. 

• Mange har det for dårligt psykisk til at passe ind i systemer og tjekke post etc. Der burde være et 
sted de kan henvende sig og få hjælp til alle deres problemer inlc. bolig som er en skændsel at der 
ikke er mere hjælp at hente end der er. 

• Vi skal nok væk fra at man synes det er noget farligt, men det bare er en vi skal have igang ogvæk 
fra andre der er lidt på afveje 

• Berøringsangst i forhold til at bruge model a la Sverige. Kriminalisering af hash 
• Ja, fixerum og håbløse lokalpolitikere, der vil legalisere hash. 

• hvis der ønskes hurtig behandling, er man nødt til at gå privat og det er mega dyrt 
• Ja, man burde lave flere indtagelsesrum 
• Ja. Alt for mange og for lidt tid til uddybning, desværre. 
• behandling garanti samme dag misbruger har ønske om hjælp til at komme ud af sit misbrug   

hjælp til misbrugers familie særligt hvor der børn 
• H17 er alt for stort. Der er behov for mindre stofindtagelsesrum som fx Fixelancen, hvor der var 

plads til 4 stofbrugere og en bemanding med to sygeplejersker.  
 
Relationsarbejdet er hele grundlaget for, at vi får mulighed for at hjælpe den her gruppe af borgere. 
Det var muligt i Fixelancen, hvor vi med det begrænsede antal pladser kunne skabe ro og rum til at 
komme ind på livet af brugerne. Det kan ikke lade sig gøre på H17, hvor man samler så mange 
stofbrugere på ét sted med så få sygeplejersker. Og uden relationen os og brugerne imellem opstår 
der heller ingen tillid, som er hele grundlaget for, at vi kan få lov at hjælpe dem. 

 
Hvis man vil nå den her gruppe, så kræver det personalemæssige ressourcer og mindre enheder. 



Man kan ikke benytte sig af stordriftsfordele som med H17, for så kommer man aldrig i mål. 

Sygeplejerskerne fungerer mere som dørmænd end som sundhedsfaglige, hvilket er en af grundene 
til, at det er svært at rekruttere personale til H17. Jeg er selv blevet tilbudt ansættelse dernede 
flere gange, men har takket nej, da strukturen ikke giver mulighed for at udøve en reel 
sygeplejefaglig indsats. 

• jeg ser udfordringer i sagstammerne hos de ansatte der arbejder med stofbrugerne. der er ikke 

ressourcer til kontinuerlige en til en-forløb og tilstrækkelig opmærksomhed til at kunne være 
fleksible ifht målgruppen der ofte kræver at man kan mødes med dem uden for kontoret eller den 
gængse kontortid.  
udover dette mener jeg at hårde stoffer burde legaliseres. dette ville afhjælpe en stor den af den 
kriminalitet brugerne bliver tvunget ud i, i dag. 

• ja. Vi hjælper dem ikke ved at jage dem rundt og sætte krav de aldrig kommer til at leve op til. Her 

snakker jeg især om beskæftigelsesområdet, hvor stofbrugere der har været afhængige af stoffer i 
så mange år, at deres sociale problemer er så omfattende, at en hver kan se, at de ikke kan 
varetage et job. Giv dem førtidspension! 
Jeg mener også, at rusmiddelbehandling i dag er så sparet, at vi ikke kan yde den hjælp til 
stofbrugere som de har behov for. Her tænker  jeg på mere fremskudt behandling, for på den måde 
at kunne nå og rumme dem der ikke selv formår at møde op til aftaler mm.  

Fleksible tilbud og indsatser, som tager udgangspunkt i et helhedssyn på borgeren og 

vedkommendes udfordringer og ressourcer. 
• Hele opbygningen af den sociale indsats i forhold til politiske beslutninger, udfordre personale og 

andet fagpersoner i at yde den nødvendige hjælp til de udsatte borgere. 
• Ikke inkluderende nok 
• Jeg kan forestille mig, at det kan være en udfordring, at der er mange politikere, som ikke rummer 

empati for stofbrugerne og blot ser dem som et problem, der skal gemmes af vejen, så huspriserne 
ikke falder i deres byfornyede forældrekøb. 

 
Ale politikere som mangler empati, burde leve nogle dage i stofbrugernes sko, så ville de nok finde 
mere forståelse og komme op med nogle bedre forslag til oprigtig forbedring af problemet. 

• for få midler 
for få muligheder der hjælper misbrugere videre 

• Jeg tænker der skal fokus på de psykiske problemer misbrugerne har sammen med afvænning og 

tilbud 
• Meget kontrol, mange regler, manglende sundhedsfagligt fokus,mange sanktioner også for de mest 

udsatte,manglende samarbejde med jobcenter etc 

• Et fixerum kan ikke stå alene, det er ingen reel indsats, den bør være involverende og vedholdende, 
hvis det skal nytte noget 

• Behandlingssystemet er oldschool og en-sidigt (forstås som ikke holistisk). 
• Ja. Døgnbehandling er blevet væsentlig beskåret. 

Misbrugere med psykisk sygdom afvises flere steder. 
Jobcentrene bruger ressourcer på at jagte folk, som er milevidt fra arbejdsmarkedet. 

• Jeg kender ikke til dem 
• Ja, de får ikke den fornødne hjælp men de er i misbruget. De har ikke adgang til et sikkert og roligt 

rum hvor de kan indtage deres stof. 
• Samling af brugere på matrikler kan have en tendens til at understøtte fællesskab i misbrugsmiljø. 

Hvilket kan være svært for borgeren at bryde med. 

• der kommer rigtig mange asylansøgere i H 17, som kan være svære at hjælpe 
• der mangler plads til rygere i H17. 

Der er mange asylansøgere, som er svære at hjælpe 
• Det er en udfordring når borgere møder på misbrugscentre for at få hjælp til at få medicin istedet 

for det køber på gaden. 
De får ikke det de har brug for, da lægerne ikke tør give dem de doser de efterspørger. 

Foreksempel er det administrativ bestemt at alle højest kan få 3x 2 mg. revotriler, selv om flere 
førhen har fået væsentlig mere. Nu er der mange der køber ved siden af.  
Alle skal starte på højest 30mg. metadon, selv om deres daglige forbrug af opiader er langt højere. 
Ligeledes er der rigide regler når borgere bliver løsladt fra fængsler. Selv om de har fået en bestemt 
mængde metadon i fængslet, skal de nu sidde i et venteværelse 1 time hver dag i en uge. 
Hvis de har udleveringsdag om fredagen og af en eller ande grund bliver forhindret i at komme 
"falder" de, for den såkaldte 3 dages regel. Det betyder at man går ud fra de har været clean i 

week-enden og skal starte forfra på 30 mg. metadon. 
Man kunne komme meget af den negative stemning som disse regler giver til livs hvis 



rusmiddelcentrene også var indrettet til væresteder, hvor man kunne sidde med en ostemad og en 

kop kaffe og tale med andre. 
• Det kræver en høj grad af compliance fra borgeren, hvilket ikke alle formår, og der kunne med 

fordel tilbydes flere "rummelige" tilbud til stofbrugere - ikke for at opmuntre dem til brug, men for 
at vise dem, at der også er plads til dem, og derved også motivere dem til et liv uden (eller med 
mindre) forbrug af stoffer. 

Ofte bliver stofbrugere nu henvist til at stå på gadehjørner og afkroge, hvilket hverken er 
tilfredsstillende for brugerne eller for lokalbefolkningen. 

• for langsom og for lidt hjælp og der lyttes for lidt til stofbrugernes egne ønsker 
• At det meste arbejde foregår ambulant. 
• Ja. måden hvorpå hjælpe indsatserne er struktureret på, De er samlet på for få enheder med for få 

resurcer til at kunne give alle de borgere som henvender sig en god, nærværende og vedkommende 

behandling. 
 
Der er behov for flere kommunale tilbud, de kunne være mere spcialiserede end idag. 
 
Samarbejdet internt i kobenhavns kommunes socialforvaltning kan blive meget bedre. 
som det er i dag skal københavns kommunes rusmidelbehandling stå for alt myndighedsarbejde 

vedr. den enkelte borger. 

hvilket betyder at hvis en borger skal boligindstilles er det rusmiddelcenteret der skal indstille 
borger til bolig og ikke hjemløseenheden som jo ellers er specialister til det. 
Men det gør sig ikke gældende den anden vej, man kan ikke henvende sig i hjemløseenheden og 
blive indstillet til misbrugsbehandling. 
Det ville være en utrolig stor hjælp hvis man internt i kommunen på tværs af enheder kunne 
arbejde med samme borger og at der i den forbindelse er en kommunaltorvholder på borgerens 
sag, som er den der samler trådende men ikke nødvendigvis ved alt om alle sider af lovgivningen 

på det socialeområde, men tilgengæld ved hvor man kan søge hjælpen. 
• H17 er kæmpestort og alt er fokuseret på stofindtagelsen.  

 
Hvor er det menneskelige? Når stofbrug også er koblet til hjemløshed er det meget svært. Så er det 
ind og ud fra gaden. 

• Det er ikke muligt at hjælpe stofbrugere som er i asylsystemet tilstrækkeligt. 

Der er for lidt viden om, hvordan man kan arbejde skadesreducerende med stofbrugere som ryger 
deres stof. 
Der er for få muligheder for at stofbrugerne kan få testet deres stof. 

Den gældende lovgivning på narkotikaområdet gør, at arbejdet med stofbrugere sjældent bliver 
mere end symptombehandling. 

• Der er for få tilbud generelt. 
• Da kompleksiteten i denne målgruppes problematikker er meget høj, kræver det også indsatser 

med meget stor fleksibilitet, individuelle tilgange, rummelighed og høj faglighed.  
 
Derfor er det af afgørende betydning at tilgangen til denne brugergruppe er tilpasset deres 
individuelle behov og har et helhedsorienteret sigte. 
 
I forhold til stofindtagelsesrummene, mener vi at man bedst varetager de individuelle behov, ved at 
have mindre tilbud fordelt forskellige steder i byen. Tilbud placeret i det nærmiljø hvor stofbrugerne 

bor i byen. Og som nævnt ovenover også mindre tilbud der har fokus på specifikke målgrupper som 
f.eks. kvinder.  
 
Dette også for at mindske at en bydel bliver overbelastet 

• Mangel på muligheder for at hjælpe udenlandske brugere 
• Se ovenstående vedr. manglende behandlingsmuligheder 

• Der fokuseres for meget på hjemtagelse og udelukkende kommunale behandlingsindsataer, fremfor 
diversitet i behandlingstilbud -herunder private tilbud  
 
Stadig alt for stort fokus på straf 

• Jeg ser en udfordring i, at der fortsat ikke er forståelse for at borgerne har brug for deres medicin, 
ofte er der knyttet, hvad der kan opfattes som en sanktion, hvis de fx mister deres medicin. Hvis 
borgeren ikke når frem i åbningstiden er det meget forskelligt om deres substitutionsmedicin på fx 

apoteket. 
 



Skel i mellem kommunale tilhørs forhold bevirker, at en gruppe af borgere må vente til der er 

indhentet betalings tilsagn, nogle gange går der over en måned. 
 
Manglende anerkendelse af at denne gruppe af borgere har store vanskeligheder socialt og 
helbredsmæssigt. Manglende forståelse ser bl.a. i forbindelse med sanktioner af kontanthjælpen, 
hvor der ikke altid tages hensyn til, at stofmisbrug medfører ustabilitet. 

 
Det er ikke muligt for mandlige stofbrugere at komme på krisecenter. 

• Der mangler opfølgning og der virker som om der er ensidig fokus på "Harm Reduction". Der 
mangler fokus på sociale rammer, ordentlige udeområder, som er planlagt og udviklet i samråd 
med berørte naboer og der mangler behandlingstilbud, så brugerne ikke holdes fast i deres hverdag 
på stenbroen.  

Som det er PT. fastholdes stofbrugerne i deres misbrug. 

Øvrige kommentarer til stofbrugere i din bydel 
• Som beboer i et område med mange stofbrugere er det afgørende at man har tillid til at 

Københavns Kommune har overblik og en strategisk forståelse for hvordan stofbrugere og ikke-

stofbrugere kan sameksistere. 

• Der burde gøres rent og prioriteres at stofbrugere har adgang til rengjorte og sikre faciliteter 
• De er skønne mennesker der er kommet galt af sted og ikke formår at hive sig op. De formår ikke 

at leve op til de krav "systemerne" sætter op for dem. færre sanktioner, færre krav, mere direkte 
kontakt. 

• Der er behov for en større bevågenhed omkring stofsalget. Det behov vil muligvis blive større ved 
oprettelse af et stofindtagelsesrum. 

 
Mange tilbud er indrettet i forhold til vagtplaner og økonomiske hensyn, hvilket betyder at det ikke i 
tilstrækkelig grad imødekommer hjemløses behov. Særligt i aftentimerne og i weekenden mangler 
tilbud. Fx er der nærmest ingen madudlevering i weekenderne. 

• Oplever at Kbh kommune kun søger at få stofbrugere til at være usynlige i gadebilledet. Gøre det 
absolut mindste og overhovedet ikke tænke langsigtet. 

• Mange brugere lever med senfølger efter eks. seksuelle  overgreb i opvæksten.  

Søg viden hos eks. Landsforeningen Spor. Tror det kunne gavne brugerne. 
• Jo før, vi kan brede stofindtagelsesrum ud til hele byen og samtidig erkende, at det skal ske med 

mindre, decentraliserede og døgnåbne tilbud, jo før kan vi for alvor komme både 
umenneskeligheden, den manglende værdighed, sundhedsproblemerne, følgekriminaliteten og 

dødsraten til livs. 
• De genere ingen (Frederiksberg) 

• Jeg bor på Østerbro og ser ikke indtag af hårdestoffwr 
• Flere små fixerum flere steder i byen 
• vores behandlingscenter har en meget dårlig beliggenhed. 
• Jeg oplever mig generelt ikke meget generet af stofbrugere i min bydel, og jeg har ikke noget ønske 

om, at de skal skubbes mere ud. Tværtimod ville jeg gerne en højere grad af integration i 
lokalsamfundet. 

• Jeg har et arbejde der omfatter hele København. 

• Jeg er i alle bydele 
• De er mennesker med egen identitet, drømme og værdi 
• Der er så mange unge der er i misbrug, ser det hver dag, men de sejler deres engen sø. Ret fokus 

på de unge på Nørrebro, de har brug for hjælp fra Socialforvaltningen, før det er for sent. 
• Som det kan høres er jeg ikke særlig konstruktiv i mine ord. Det er fordi mit liv er blevet krænket af 

stofmisbruger, kommunen der lejer ud og bolig selvskab. Mit krav er 7.1 million i erstatning. 
• Min fornemmelse er at mange er store børn/unge, som måske (endnu) ikke er faste brugere/stærkt 

afhængige. Her kunne en opsøgende indsats sikkert hjælpe, ligesom flere tilbud i området til 

målgruppen måske ville gavne. 
• Uvidenhed og manglende overblik og koordination 
• Alle stoffer burde legaliseres. Se undersøgelserne fra Portugal - det hele giver god menig og færre 

stofmisbrugere mv.  
 

I mit område er det tydeligt hvilken socioøkonomiske klasse der er repræsenteret med stofmisbrug.  
- livsvilkår skaber også misbrug.. 

• behandling garanti samme dag misbruger har ønske om hjælp til at komme ud af sit misbrug   
hjælp til misbrugers familie særligt hvor der børn 



• jeg oplever ikke at være bange/angst/nervøs over at møde stofmisbrugere i min bydel.  

jeg mangler i højere grad et sted at kunne henvise dem til, når jeg ser nogen jeg tror har brug for 
min hjælp, såsom allle de hjemløse med misbrugsproblematikker man ser i gadebilledet. 

• Udover hash-handlen og de medfølgende gener, så oplever jeg ikke stofbrugere, som et stort 
problem på Nørrebro. Dem der tager hårde stoffer her, er typisk unge mennesker til fest eller på vej 
i byen. 

• Kender ikke så meget til indsatserne i lige netop mit lokalområde, men lidt til de genrelle indsatser i 
kbh og jeg tror at de gerne må være lidt mere tydelige. Altså man skal ikke være itvivl om hvor og 
hvordan man kan henvende sig og få hjælp. Man skal ikke nødvendigvis via egen læge, vente med 
en henvisning eller på internettet og google sig til muligheder. For så kommer man ikke der hen.. 

• jeg synes der er færre tydelige stof-brugere i det offentlige rum her på Nørrebro, sammenlignet 
med tidligere. Det er således mere sjældent i dag end for 5 år siden at finde mennesker der ligger 

hjælpeløse på gaden. Der er derimod flere at se sovende på gade i indre by. 
• Jeg ser de unge rygere, jeg tror det er dem vi skal have fat i og hjælpe. 
• Nej 
• Københavns kommune har mange udegående medarbejdere som skal hjælpe misbrugende borgere 

i deres liv som bolig og frtitid. Det er svært for disse medarbejdere at hjælpe med et socialt liv for 
deres borgere. Hvis alle udegående havde udgangspunkt i et værested, havde de et sted aat 

aflevere deres borgere til et socialt liv med fællesskab. 

• der ligger gaspatroner over det hele 
• Stofindtagelse har gjort misbrugerne mindre synlige på gaden og i kvarteret, men måske også i 

vores bevidsthed, så vi er mindre rummelige. 
• Der manger fokus på og debat om relationen mellem stat og kommune, så man kan løse 

probelmatikken med migranter og afviste asylansøgere / ventende asylansøgere som bor i området 
omkring H17. Det er meget hårdt for os som er nærmeste naboer at være vidne til lidende 
mennekser og døende som ikke får nogen hjælp og er overladt til sig selv på gaden. Det er statens 

ansvar og de skal gribe ind i København gennem en humanitær indsats. 

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. 

• Bor på Vesterbro... 

• Bor på Vesterbro og 2 er fint. 
• Da der allerede er to, bør vi have andre i andre dele af byen. 
• min bydel er vesterbro 
• For mange har ikke adgang til det, for mange OD'er på gaden 
• Det mangler i dén grad i dag. 
• det er der allerede 

• Jeg synes man bør undersøge nærmere, hvor stort behovet er, før man placerer flere. 
• Et stofindtagelsesrum på Sundholm 
• Det kommer an på, om brugerne har et behov for dette. Jeg ved ikke, hvor stort behovet er i 

Bispebjerg. 

• Det skal ikke koncentreres til et bestemt område 
• Vi har to, så der er ikke brug for flere her i denne bydel, men gerne i andre bydele. 
• Jeg bor på Vesterbro, og der er som nævnt allerede to. 

• Bor i yderkanten af Vesterbro og det tager 10 min at gå til istedgade. 
• Samme årsager som beskrevet tidligere, i forhold til hvad der kan tilbydes i et stofindtagelsesrum. 
• Jeg bor ikke i Kbh, men arbejder på Vesterbro. Her er vi dækket ind med H17 og skyen. Måske 

skulle man se på om det kunne være relevant i Nordvest og Sundholm. 
• der bør være små evt. mobile enheder 
• Det kommer an på indhold 



• Er gjort, se foregående sider 

• Fordi mine tanke Om formål med fixerum er at det skal ikke være i gadebilledet. Rummmene 
opfylder ikke det formål. 

• Min bydel er Vesterbro 
• Jeg kender ikke omfanget af stofmisbrug her. 
• Men de bruger dem kun hvis de er hjæmløse. 

• Om det er nødvendigt, misbruger nok 
• Det er ikke bare at etablere, der skal være en plan og omtanke, så der er en kreds af frivillige og 

behandlere klar til at få dem til at komme på rette plan, planløst hjælp til at fixe hjælper ikke på 
personen 

• Der er mange stofbrugere 
• Jeg vil hellere ha et fixerum end flere nye ejerboliger. 

• Hvis behovet er der, så støtter jeg det. 
• Jeg kender ikke nok til området til at vide, om behovet er der. 
• lige adgang for alle stofmisbrugere. alle har ret til tryghed og skadesreduktion. 
• narkotikarelaterede dødsfald er hele københavns anvar og ikke kun vesterbro. Narkotikarelaterede 

dødsfald på Nørrebro var eksempelvis tre gange så høj i perioden 2009-2012 end på Vesterbro. 
• Hvis det vurderes, at der et behov, så ja. Jeg oplever ikke selv, at der er et behov her på ydre 

Nørrebro, men jeg er heller ikke selv narkoman, så hvad ved jeg. 

• Selvom jeg synes det er et vigtigt og godt tiltag, så kan jeg godt forstå at man kan være 
forbeholden over for det. Når man ser miljøet omkring stofindtagelsesrummet på vesterbro er der 
ofte uro, meget urin og andre efterladenskaber i området lige omkring og det har man måske ikke 
lyst til skal opstå lige der hvor man bor. 

• tendensen er at samle indsatser et sted i byen ingen tager på tværs af byen for et fix 
• Mener ikke der er brug for det på indre nørrebro 
• Gerne hvis behovet er der. Måske snarere Nordvest 

• Der burde være mere end et stofindtagelsesrum, gerne et i hver bydel så stederne ikke bliver for 
store og uoverskuelige. 

• jeg ser gerne stofrum i alle bydele 
• Der er allerede to på Vesterbro 
• Nej, der er på Vesterbro 
• Jeg bor og arbejder på Indre vesterbro 

• Der er allerede to stofrum på Indre Vesterbro 
• Det kunne være rart at der var flere små tilbud på Vesterbro 
• Placeringen af H17 er uigennemtænkt og fungere ikke 

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 placeringen. 
• NV og Sundholm - mange stofbrugere her 
• I alle by dele, så de ligger tæt på hvor folk bor og færdes. 
• Kan jo følge Rusmiddelcentrenes afdelinger 
• Nordvest evt Valby/Vigerslev/Sydhavn 

• Nørrebro 



• Der skal etableres mindre steder på indre og ydre Nørrebro, Vesterbro, Valby (og for den sags skyld 

også på Frederiksberg) 
• KBH S, KBH N, KBH NV og KBH Ø 
• Nordvest og Amager 
• I hver en bydel, og har tidligere begrundet dette 
• nørrebro/NV 

• Hvorfor kun 1? Der skal da være i alle bydele, men særligt på Amager og Nørrebro/Nordvest - Dette 
skyldes de §110 tilbud der er; Sundholm og Herberget Hillerødgade 

• Synes der bør være et rum på Østerbro, for at stofbrugere der ikke skal gå så langt. 
• Nørrebro. Vi har også mange stofindtagere i min bydel 
• Det har jeg ikke stort nok kendskab til. 
• PÅ SUNDHOLM 

• Sydhavnen, nordvest og Amager pga herberger og misbrugscentre 
• NV og Amager, det er her mange stofbrugere bor/holder til/modtager behandling, hvorfor rummene 

bør ligge hvor brugerne er! 
• Sundholm 
• Sundholmen! 
• Der hvor behovet er der. Bispebjerg, Nørrebro, Amager og Sydhavnen kunne muligvis have gavn af 

stofindtagelsesrum, da der er flere socialt udsatte borgere i disse områder. 

• Nordvest og evt Kristians havn 
• Nørrebro, Amager og Østerbro 
• Nv eller Amager 
• Nordvest og Amager 
• Kbh NV samt Amager/Sundholm 
• Det kunne evt. tilbydes på Nørrebro, NV. Da der "sidder" en del misbrugere i deres boliger og de 

kunne på den måde, opnås en kontakt til. 

• Det kommer an på indhold 
• I de bydele, hvor de opholder sig 
• Nordvest, der er mange stofbrugere 
• Som tidl. skrevet synes jeg at der skal være stofindtagelsesrum i alle bydele bare mindre og 

hyggelige 
• Problemet eksisterer bredt 

• hvor det er nødvendigt 
• Fx ved Sundholm på Amager, hvor en del af stofbrugerne opholder sig. Eller omkring Hillerødgade 

på Ydre Nørrebro, hvor mange brugere også opholder sig. 

• lige adgang for alle stofmisbrugere. alle har ret til tryghed og skadesreduktion. 
• NV og Amager. Amager har mange tilbud til udsatte og dermed er der gruppen af stofbrugere stort 

repræsenteret især ved Sundholm. Derfor ville det være oplagt med stofindtagelsesrum der. 
• Det bør etableres, hvor der er behov for det. Hvis det ikke bliver brugt, så er det jo bare spild af 

penge. 
• Ved ikke hvor det vil være optimalt ud over hvor der allrede ligger et. 
• Hvis der er behov 
• ja i hø'j grad et i hver bydel, hvis relationer skal opbygges det batter 
• Placeres der hvor stofbrugerne er 
• Jo flere stofbrugere der kommer væk fra gaden, jo bedre 
• Folkets Park Indre Nørrebro. Der foregår allerede en stor del illegal handel i området 

• Der mangler klart et sted i NV og i sydhavnnen. Muligvis også på Amager. 
• Der mangler et på både Amager og i Nordvest-kvarteret 
• Sydhavn 
• Amager (Sundholm kæmpe behov) Nørrebro/NV 
• Nordvest og amager fordi der dør flest stofbrugere af overdoser i de bydele. samtidig er der både 

på amager og i nordvest store herbereger og varmestuer, som har ekspertise i målgruppen. 

• Nordvest - der er behov 
• Nordvest, amager 
• Nørrebro 
• Der skal laves en række decentrale tilbud i mindre enheder. Den nuværende model fungerer ikke. 

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

• Fordele: De ligger tæt på banegården og centralt beliggende. 



• Det er godt med fixerum på Vesterbro af selvindlysende grunde, men andre stofbrugere i andre dele 

af byen bør også kunne indtage stoffer i sikrere omgivelser 
• Stofbrugere "rejser" til Vesterbro fra andre bydele, landsdele, lande. Dermed øges koncentrationen 

af stofbrugere i en bydel, til gene for det omkringliggende samfund 
• Det er en fordel med et stofindtagelsesrum tæt ved hovedbanegården. Men der er langt fra 

Amager/NV til rummet. 

• Nej 
• Det er for koncentreret. Det giver flere udfordringer; nemmere at købe/sælge, interne stridigheder 

og det skaber utryghed for ikke-brugere. 
• Et fixerum er et kæmpestort skridt i den rigtigte retning. 

Men konceptet med én centraliseret løsning har koncentreret et alt for stort antal brugere i et alt for 
småt område. Det medfører skraldeproblemer, utryghed blandt borgere der ikke kender brugerne 

osv. 
 
Ligeledes er tidsbegrænsning på rummets tilgængelighed et problem. Stofbrugere har også (måske 
endda MERE) brug for steder om natten, der er oplyste og varme. 

• For stort og centralisere stofscenen. SE PÅ ALLE ANDRE STORBYER MED FIXERUM - FLERE 
DECENTRALE STEDER ER MÅLET 

• Det er alt for centreret i h17 og skyen 

• Har beskrevet dette 
• Det er for stort et sted, der burde være flere små 
• Det giver mening at stofrummene er tæt på stofscenen. Det giver sig selv at man ikke tager 5 km i 

en anden retning, når man har købt sit stof. Det ville muligvis give mere salg rundt omkring i byen 
hvis man etablerede andre steder 

• Fordel: Det er tæt på stofscenen på Vesterbro. 
 

Ulempe: Der er mange mænd i det område og de kvindelige stofbrugere føler sig derfor udsatte og 
utrygge samt bliver udnyttet. 

• Det er stort, afviste asylansøgere fylder meget, en del mere sårbare brugere tør ikke komme på 
H17, ikke alle er velkomne på mændenes hjem 

• Det bevirker at hele miljøet centreres og bliver uhåndterligt. Åben flere små rum, tag presset af 
Vesterbro og skab bedre mulighed for relationsarbejde i de mindre enheder. 

• Fornuftigt at starte på Vesterbro, da der her var et stort problem med masser af stofmisbrugere & 
borgere som følte sig utrygge 

• Fordele er, at det er rimelig centralt i byen. 

• Det centrerer stofscenen, der er andre bydele hvor der er også er et udtalt behov.  
Kommunen sender et signal om at det er et prestige projekt, med et stort rum, frem for ar være 
nysgerrig og lyttende på hvad andre aktører byder ind med. kommunen synes fasttømret i ideen, 
fremfor at evaluerer på oplevelser og andre fakta end hvor mange der har benyttet rummet og hvor 

mange ODer der er reddet. 
• Fordelene er at de findes der hvor der er behov for dem - 
• Det er unødvendigt med 2 stofindtagelserum så tæt på hinanden og det skaber en unødvendig 

centrering af stofcenen 
• Tror det kan skabe problemer for nærområdet at det koncentreres på så lille et område, 
• Det er  rigtig fint at placere stofindtagelsesrummene midt i den åbne stofscene.  

Den åbne stofscene er et hårdt miljø, hvor mange færdes når de er mest stofmisbrugende. Mange 

stofbrugere fra andre bydele kommer dertil for at tage stoffer, hvilket kan være med til at øge 
"trafikken" i området, men også tvinger folk til at færdes i et hårdt og masivt stofmisbrugende 
miljø. 

• Det er en ulempe at de er lokaliseret næsten lige ved siden af hinanden. Der er langt fra ydre 
Nørrebro hvis man ikke har penge til offentlig transport. 

• Det er en fordel at rummene er der, hvor behovet for dem er størst.  

 
Jeg forestiller mig, at det er problematisk at der er så få stofindtagelsesrum, da mange misbrugere 
samles på et enkelt sted. Det medfører flere konflikter, og gør stofindtagelsesrummet unødigt 
stressende for brugerne og personalet. 

• Det er for synligt på Vesterbro. Hellere flere små steder fordelt rundt om i byen. 
• skyen,h17 er placeret indenfor en radius af 200 m.  

der er en enorm skæv vridning i brug af ressourser i forhold til denne beliggenhed. 80 % af 

brugerne på H17, er ikke danske statsborgere og flere er udviste asyl søgere. det forplumrer i den 
grad stof indtagelses rummet grund tilbud 



• Det er for centraliseret. 

Stofbrugere findes overalt. 
• Det gør stofscenen meget stor omkring hovedbanen og belaster lokal miljøet. Jeg ved ikke om det 

er muligt at sprede det ud, da det brugerne er meget sociale og mødes der. 
• H17 centralicerer stofscenen, og begrænser muligheden for byens andre brugere 
• Der er fordele ved at det er på Vesterbro, hvor der er den største stofscene i København - men der 

er også stofmisbrugere i andre dele af Kbh. 
• det er meget koncentreret om Vesterbro og Halmtorvet, vi mangler et rum på Sundholm 
• Ressuorcerne skal bruges klogt og dermed skal der satses mere på stoffrihed end endnu mere 

værdig vedligeholdelse (stofindtagelsesrum) 
 
Hvis det er et spørgsmål om at misbrugerne generer alle de mennesker som ikke er misbrugere, 

ved deres blotte eksistens og tilstedeværelse... synes jeg man med fordel kunne få dem væk fra 
gader og stræder ved at højne døgnbehandlingsindsatsen og satse på længere forløb og udslusning 
til stof og alkoholfri bofællesskaber...hvor borgerne kunne udsluses til arbejde, frivillighed og 
delagtighed... jeg ved at de alle gerne vil bidrage til at andre ikke ender samme sted som dem. 

• Det store problem er, at brugerne ikke har et afskærmet opholdsområde i tilknytning til H17 og 
Skyen. 

• Se mine tidligere kommentarer. 

Det er rigtigt, at der er mange stoffer på Indre Vesterbro, men det er der også i mange andre 
bydele. Spørg brugerne, hvor det vil være hensigtsmæssigt at lægge andre indtagelsesrum. 

• At der ikke bliver fokuseret nok på andre behandlingsmuligheder 
• Det er koncentreret et sted i byen 
• Fordele er, at den tætteste befolkning er her og det også her der bliver indtaget flest stoffer - det 

ville ikke kunne undgås at stofbrugere og naboer får et ubehageligt møde og dette undgås ved 
stofrum. 

• Nej- 
• De to stofindtagelsesrum er placeret alt for tæt på hinanden og fastholder dermed en stor og 

kaotisk stofscene på Vesterbro. Såfremt man oprettede flere og mindre tilbud ville det sandsynligvis 
her tiltrække de brugere der sidder ude i bydelene og som kunne have god gavn af at indtage deres 
stoffer under trygge rammer. Her tænkes bla. Sundholm samt NV da der også her er bosiddende en 
del stofbrugere 

• Der hvor stofferne er skal de kunne indtages; men der skal ikke skabes "ynglesteder for nye 
stofbrugere samtidigt; målgruppe/visitation skal skærpes, og gøres professionel... 

• De er jo placeret fornuftigt nok, i forhold til at de ligger i den åbne stofscene og det også er der, der 

forgår handel med stoffer. Men det kan også tiltrække brugere fra andre bydele og andre 
kommuner og det fastholder nogen i et meget socialt hårdt miljø, som kan medføre at de faktisk 
bliver en del af miljøet og på den måde bliver mere socialt udsatte. 

• Du får en stor koncentration af stofborgere på et lille areal med placeringen på indre Vesterbro. 

Dertil kommer de problematikker som kan følge med i form af kriminalitet/utryghed/skrald.  
Fordelen er at det er let for borgerne at komme dertil med den offentlige transport samt at der 
ligger herberg lige ved siden af.  
Man kunne jo etablere et indtagelsesrum ved Hillerødgade, Sundholm og lignende hvor der også er 
herberger til borgere med stofproblematik. 

• Ulemper: 
 

Stort antal af stofbrugere i området omkring H17, som derved skaber utryghed for beboerne i 
området.  
Åbningstiderne på H17, hvor der i lukketiden opleves et konfliktfyldt miljø omkring H17. 

• Det er for stort. 
• Den målgruppe jeg er ansat til at hjælpe bliver marginaliseret og fastholdt på Vesterbro pt. 
• Nej synes det er rigtig godt placeret. 

• Nej for jeg bor ikke i bydlen, hvor de ligger. 
• Nej 
• Det er her folk køber deres stoffer 
• De er for tæt på hinanden - H17 for stort og utrygt. 
• de ligger på Vesterbro.- H17 er for stort og for dårligt ledet. for mange udviste asyl ansøgere der 

hærger bydelen 
• Nej kender ikke nok til det. Og er iøvrigt også alt for vred til at svare på det. Jeg håber de alle blir 

kørt over. 
• For koncentreret 



• Ved ikke 

• De er placeret i yderst slemt område, så det er en afbødning af de værste ting 
• For koncentreret 
• Det er smart at lægge det hvor brugerne er, men brugerne er flere steder og presset på det 

almindelige liv bør fordeles mere ud i byen. 
• Rummene er på Vesterbro er placeret tæt på brugerne og handlen med stoffer. Det er en fordel, da 

brugerne formentlig ikke ville bruge rummene i lige så høj grad, hvis de lå langt fra det sted, hvor 
de køber deres stof, da de ofte er abstinente og har behov for at indtage stoffet hurtigst muligt.  
 
Omvendt kan man argumentere for, om ikke handlen med stoffer ville blive fordelt mere, hvis også 
brugerne blev fordelt på flere stofindtagelsesrum rundt om i byen. 

• At det desværre er begyndt at rykke mere ud af indre vesterbro. Østerbro er ramt, det samme er 

ydre nørrebro 
• Jeg tror, de nuværende rum er placeret godt ift, hvor brugerne er. 
• Det skaber en koncentration omkring netop det område i stedet for at sprede hjælpen ud over 

byen. forstår ikke prioriteringen.. flere mindre rum vil skabe mere tryghed og de rum kræver så 
lidt. 

• Som sagt, så centraliserer det stofscenen meget. dette kan være til gene for lokalmiljøet. derudover 

så er der nogle stofbrugere der aldrig kommer til stofindtagelsesrummene på vesterbro grundet 

afstanden. ved flere så stofindtagelsesrum rundt om i kommunen når vi knagt flere stofbrugere 
• Fordel at placering og der hvor stofscenen er er den samme og samtidigt en ulempe og 

fastholdelse, stigmatisering etc 
• Jeg synes det giver god mening, at de ligger på Vesterbro. 
• se ovenstående svar. 
• Ulempen er, at det er en rejse for mange at komme dertil og at mange der lever fra time til time 

aldrig kommer dertil. Desuden kan der oplagt være en risiko forbundet med at forsøge at samle 

hardcore og endnu ikke hardcore misbrugere sammen. At der kan opstå en identificering til et miljø 
man ikke nødvendigvis behøver at være en del af , blot fordi man har en misbrugsproblematik. 
Fordelen er oplagt at placere sig der hvor misbrugerne er. 

• det virker fornuftigt at placere det dér, hvor disse mennesker hovedsageligt færdes til dagligt. Det 
er sikkert svært for dem at transportere sig til andre bydele. 

• Jeg oplever helt sikkert der er mange misbrugere på vesterbro så det er nok en fordel, kender ikke 

nok til hvor mange brugere der er andre bydele, men ja kender til mennesker der sidder i udkanten 
og har brug for hjælp måske det dog er i andre kommuner så de får hjælp der, jeg oplever dog der 
er en del der lider under stofmisbrug som kokain og ikke får den hjælp de skal fordi de er så svært 

ramt at de ikke kan stoppe. 
• Meget viden er samlet omkring mændenes hjem,Sundhedsrummet, gadeplansmedarbejdere etc på 

Vesterbro men miljøet er råt og det udelukker en del stof brugere fra at bruge d tilbuddene 
• Som sagt tidligere  kommunen har nu igennem nogle år lagt forskellige indsatser for borgerne et til 

to steder i byen,det er en meget forkert tankegang, når man skal nå denne målgruppe især.det bør 
ligge lokalt ude i bydelene, hvilket også gør beh. kan være opsøgende og får at lokalt kendskab du 
kan trække på. 

• Kender ikke den nuværende placering 
• Hmmm 

Stofmiljøet omkring hovedbanen, Halmtorvet, Vesterbro er i hvertfald fastholdt som centret for 
stofindtagelse i hovedstaden. 

• Det er klart et minus at der kun er et stofindtagelsesrum på Vesterbro. Det betyder at der er Det 
gør at stedet bliver et meget hektisk sted, hvor overblikket hurtigt kommer til at mangle. 

• Det er aktuelt med placering af stofindtagelsesrum på Vesterbro, da det traditionen tro er en aktiv 
stofscene. Dog er der også mange stofbrugere i fx Nordvest og på Christianshavn, som med fordel 
kunne drage nytte af stofindtagelsesrum. 

• det er en dårlig ide at stofscenen centraliseres om et stort rum 

• fordel: det er midt inde i byen 
 
Ulempe: Man kan meget let blive utryg hvis man færdes inde omkring stofindtagelsesrummet ved 
kødbyen, det er alt for stort. 

• Ulempe: Alt er koncentreret på Vesterbro - så kun i en bydel og et hård miljø, hvor nogle brugere 
ikke har lyst til at komme, så de fravælger derfor også sikkerhed og sundhed.  
 

Vi får en stor koncentration.  
 



Fordele: 

Det giver kun gener i et kvarter.  
Der kan opnås en stor faglig ekspertice. 

• Fordelen er, at stofindtagelsesrummene er placeret der hvor stofbrugerene i forvejen er. 
erfaringsmæssigt ved vi, at langt de fleste stofbrugere indtager deres stof der hvor de køber det og 
størstedelen af stoffer på gadeplan handles på Vesterbro. 

Ulempen er, at Vesterbro - ligesom andre bydele, har gennemgået en markant gentrificering og at 
det vanskeliggør sameksistensen mellem beboere, erhvervsdrivende og stofbrugere. 

• Da Vesterbro pt. er den eneste bydel med stofindtagelsesrum, bliver bydelen ekstra belastet, da 
stofbrugerne ikke har nogle alternativer. 

• centralisering - et stort/H17 - er måske meget godt, men det kunne nok rigtig fint tænkes at der 
var behov for mere lokale rum andre steder i byen 

• Fordelen ved at samle sociale tilbud i samme område er, at det giver muligheder for en samlet 
socialfaglig indsats. Det vil dog give bedre mening med flere mindre stofrum fordelt i 
Storkøbenhavn. Det vil give et mere roligt miljø med bedre muligheder for at arbejde med sociale 
indsatser for den enkelte borger. Det vil desuden sprede koncentrationen af stofbrugere, så de ikke 
alle valfarter til det samme område hver dag. Dette vil både gavne det civile lokalmiljø og 
stofbrugerne 

• Efter H17 så har stofscenen blevet centraliseret helt til Vesterbro 

• For ensidigt at det kun er på Vesterbro 
 
Nørrebro har sin “egen” stogscene 

• Placeringen af H17 fungerer ikke ifht. naboer og udearealer. Der mangler en social ramme som ikke 
kan etableres i området i Kødbyen, da udeområderne er for skrøbelige og benyttes af et meget stort 
udsnit af befolkningen og er ved at udvikle sig til et stort og meget traffikeret offentligt område med 
stor diversitet ifht. aktiviteter. H17 kolliderer med implementeringen af den igangværende 

Friarealsplan som pt. er ved at blive endeligt vedtaget og implementeret. Dette skader 
byplanlægningen og sikkerheden i området. 

Kan du pege på nogle fordele eller ulemper ved at placere et kommunalt 

stofindtagelsesrum i en anden bydel? Vær gerne konkret ift. bydel. 
• dkjhdkhfkdhf 
• Flere mindre stofindtagelsesrum skaber færre konflikter mellem stofbrugere og mellem stofbrugere 

og ikke-stofbrugere. 
• Det er vigtigt at have små rum som er overskuelige, beliggende i nær miljøet, dette bør forsøges for 

at  mindske konflikterne. 
 
Konflikter opstår ofte pga højt stress niveau, skyld/gæld og handler, alt sammen situationer det er 
vanskelige at dæmpe i større arealer. 

• Stofbrugere fra andre bydele kan undgå turen ind til Vesterbro og dermed kontakten til det "store" 
stofmiljø 

• Nej 
• Sundholm og hillerødgade 64 er to gode bud på andre lokationer for stofindtagelsesrum, da der i 

disse områder er mange udsatte. 
fordelene er at få spredt stofbrugerne, så de vælger at blive i eget område. 
Det er nemmere for dem at de ikke skal rejse. 
ulempen kan være at vi får flere stofscener i kbh. 

• Sundholm, Amager og Teklavej/NV ville være tæt på brugere, der ikke har tilknytning til Vesterbro 

• Der sker stadigt mange OD'er især på Amager og NV 
• Nørrebro har også udviklet en såkaldt “stofscene” 
• Ud over en generel decentralisering, der ikke koncentrerer alle brugere i København omkring 

Kødbyen på Vesterbro, vil flere rum, spredt ud over byen også kunne ramme en masse, der ikke 

har overskud til at komme til Vesterbro eller som er skræmt væk af koncentrationen. 
 
Derudover kommer man lokale udfordringer til livs ved at sprede gruppen bedre, så den ikke fylder 

så meget - stofbrugere fylder kun meget, fordi de gives for lidt plads til deres mængde. 
• Fordel at stofbrugere kan blive i den bydel de færdes / bor i. Flere forskellige steder giver et mere 

nyanceret tilbud hvor stofbrugerne kan væge det sted der er bedst for dem.  
Et stort vildt fixerum på Vesterbro eller det mere intime på herberget på Hillerødsgade eller i 
forbindelse med herberget på Sundhedsholm. 

• kun fordele 



• Fordele:  

Der findes jo også stofbrugere på Nørrebro eller Amager. Ved at have stofindtagelsesum i andre 
bydele såsom ovenstående, vil man kunne afhjælpe dødsfald pga. overdoser i andre bydele samt 
kunne arbejde mere skadesreducerende.  
 
Ulemper:  

Der er ingen, udover at det koster penge, men det er måske penge sparet på den lange bane, da 
det er skadesreducerende. 

• Storsalg vil altid finde sted i nærheden af en Hovedbanegård, så Vesterbro vil altid være mest 
udsat, hvis der placeres indtagelsesrum i rimelig nærhed af en station kan den måske spredes lidt 
ud 

• Kbh NV og Sydhavn har mange overdoser. Der er mange brugere i de to bydele. Begge bydele har 

områder hvor et stofindtagelsesrum kunne ligge relativt afskærmet fra befolkede og beboede 
områder. 

• Fordel - sundholm 
• i andre bydele foregår stofindtaget primært hos de lokale pushere - men de skal sikres naloxone - 

alle stofbrugere og deres pårørende og venner  bør udstyres med naloxone. 
• At decentralisere stofscenen og mulighed for mindre enheder som skaber større tryghed 

• Misbrugerne færdes der i forvejen sundholm; Christianshavn torv 

• Flere brugere vil formentlig benytte muligheden for stofibdtagelsesrum hvis der er flere spredt i 
byen, og således også tage noget af presset på de eksisterende tilbud 

• Det ville give mening at placere stofindtagelsesrum i Bydele som Nordvest og Amager, hvor der bor 
stofbrugere. 
På denne måde kunne man tilbyde sikker og tryg indtag af stoffer og man ville ikke kræve at 
borgeren skulle til Vesterbro for at tage stoffer i et sikkert rum. 
Det ville måske være træls for øvrige beboere i området idet at stofmisbrug bliver mere synligt med 

stofindtagelsesrum. 
• Især Nørrebro mangler et stofindtagelsesrum. 
• Hvis det aflaster andre lokalområder og de eksisterende stofindtagelsesrum, ville det være meget 

positivt! 
• Tror ingen har lyst til at være nabo til et stofindtagelsesrum. Så placeringen er vigtig 
• Sundholm 

• Næh 
• Flere steder, flere forskellige tilbud 
• Nørrebro: fordel er, at der også er flere væresteder og tilbud for psykisk syge og hjemløse, så det 

ville være godt, at det også var derude. 
• Vi har mange brugere på Sundholm, så det vil give rigtig god mening at få et rum der. Vores 

brugere opholder sig forskellige steder på Amager. Mange af dem ville kunne tage på Sundholm, så 
de også ville kunne få hjælp af personalet. 

• Det vil være en fordel at fordele stofbrugerne og placere et stofindtagelsesrum i Nordvest 
• Det er ikke nødvendigt, da der ikke er samme pres på og befolkningstæthed - brugere og naboer 

møder nødvendigvis ikke hinanden. 
• Problemet er nu centraliseret i en bydel med de udfordringer det indebærer. Kan ikke gennemskue 

om det er den bedste løsning 
• Stofferne er i alle bydele... 
• Det kunne være hensigtsmæssigt, at placere et i NV og evt. Nørrebro, da der er en del misbrugere i 

disse bydele og på den måde, kan der opnås kontakt, da en del af dem er isoleret i egen bolig. Men 
hvor der er stofindtagelsesrum og brugere, vil der også være pushere og andet narko relateret 
kriminalitet. 

• Fordele:  
 
Tilbuddet når ud til flere.  

Præventiv indsats i forhold til dødsfald pga. overdosis.  
Bedre fordeling af antallet af stofbrugere pr. stofindtagelsesrum. 

• Jeg oplever det utrygt at have rusbrugere i nærheden af børn, både grundet en adfærd der kan 
være svær at aflæse. Samt kriminaliteten der følger stoffer al den tid det er ulovlig (og sikkert også 
hvis det bliver lovlig). 

• Samme som ovenover 
• Bor i nordvest og det sker ofte, at der ligger er kanyler på gaden. Det kunne undgås, hvis der blev 

etableret et fixerum i denne bydel. 



• Da vi desværre ikke er nævnt som bydel, vil jeg gerne pege på Amager Vest som et alternativ. Der 

ligger noget som hedder Sundholm. 
Fordelene er allerede beskrevet op til flere steder i dette amatør spørgeskema. 
Konkret mht. Sundholm. Kunne I jo lytte til jeres egne ansatte. 
Men vi tager den lige en gang til for Prins Kund. 
Stofbrugerne har sat scenen. 

Der er fundet egnet lokale. 
Amager Vest Lokaludvalg og Samarbejdsforum Sundholm er enige. 
Det er beskrevet i Bydelplanen. 
Der ligger ikke en Café latte café for Politiken segmentet i umiddelbar nærhed. 

• Nej 
• Måske stofhandelen bliver på vesterbro 

• sprede løsningerne til andre bydele så man bedre kan hjælpe 
• Nope 
• Nej bør være i flere bydele 
• Hvor der er flest misbrugere 
• De ville måske kunne aflaste og få svage sjæle fra at søge ind i området hvor der i forvejen er 

mange fristelser 

• Mindre og mere overskuelige enheder og plads til forskelle 

• Jeg synes at de skal være jævnt fordelt i byen. 
• Se ovenfor. 
• At kanyler kommer væk fra gaden. Her tænker jeg østerbro eller ydre nørrebro 
• mener at alle bydele bør have relevante og skadesreducerende tilbud til stofmisbrugere. ser kun 

fordele. 
• Der vil sikkert være stor utryghed blandt beboere om det placeres i en bydel der ikke tidligere hr 

haft et sådant tilbud 

• Hvis man lægger et stof indtagelsesrum et sted, hvor der ikke i forvejen er et problem med 
stofbrugere, så kan man nok godt forvente, at dette område så vil få et problem med stofbrugere 
efterfølgende.  
 
Det er nok ikke øverst på naboernes ønskeliste, kan jeg forestille mig. 
 

Stof-rummene bør ligge, hvor der allerede er et problem med stofbrugere i gaderne i nærheden, så 
man får dem væk fra gaden og ind i rummet. 

• Jeg kan måske være bekymret for hvis der kommer stofindtagelsesrum på ydre nørrebro om det vil 

skabe endnu mere ballade end der allerede er. Jeg er glad for at bo på Nørrebro, er født her og 
flyttet tilbage for 10 år siden.  Men jeg synes at bandekonflikter og gadesalg fylder meget i ens 
bevidsthed og bybillede og jeg håber ikke at der med et evt stofintagelsesrum vil være yderliger 
incitament til salg i området og derved yderligere konflikter. Men aner ikke om det hænger sådan 

sammen. Samtidig så tror jeg det er vigtigt at stofindtagelsesrummene er flere og tæt på hvor der 
er behov for det, hvis de rent faktisk skal bruges og derved have ønsket forbyggende effekt. 

• Ved at placere et rum på Nørrebro f.eks. kan man nå flere misbrugere og derved øge deres 
helbredstilstand og mulighed for at komme i misbrugsbehandling. Det ville give flere et mere 
værdigt liv. 

• der er mange socialt udsatte her på Nørrebro. Det er ikke mit indtryk at der er mange stofbrugere, 
man ser dem ikke i gadebilledet. 

• Der er stof brugere i hele  byen 
Måske nemmere at rekruttere personale til mindre steder og mere trygt for brugerne 

• Nej rummet skal ligge i den bydel, hvor behovet er, så skabes kontakten,jeg kanikke se hvorfor den 
der har behov skal tage på tværs af et byen behandlings sted med et rum med mulighed for at fixe,  
Jeg har arbejdet i flere bydele i KBh mønstrene i misbrugs problematikken er lokal specifik, det er 
vigtigt at være opmærksom på, hvis den indsats der tilbydes skal batte 

• de er mangecstof misbrugere på Nørrebro og vi vil gerne vær en bydel til alle 
• Stofindtagelsesrummet skal være hvor brugerne er, ellers bliver det ikke brugt. Diskrete 

adgangsforhold er nok også en fordel. Dvs ikke på Strøget. Behovet er nok ikke så stort i Kbh K fx 
• Flere indtagelsesrum lokalt vil skabe større spredning i byen. 

Men salget vil nok forsat forgå centralt i byen. 
• Det kunne tiltrække flere stofbrugere til et lokalområde - men samtidig er fordelen, at det giver 

større støtte til dem, der er der. 

• Jeg mener ikke at det nødvendigtvis vil blive godt af at være kommunale tilbud. 
 



men det vil være rigtigt fornuftigt at lave rum der hvor der er stofbrugere som eks. sundholm og 

hillerødgade. 
• fordel. man kunne få det spredt lidt ud. 
• Amager - Sundholm: Der er meget stofindtagelse på området, så det kan gøre det svært at have 

andre aktiviteter, hvis man føler sig utryg,når der ryges og sprøjtes. Det kunne ændres med et 
stofindragelsesrum.  

 
I NV er det adgangen til sundhed, der er vigtigst. Stofindtagelse foregår også i lejligheder mv. 

• Fordelen vil være, at stofbrugerne i området nedsætter deres risiko for fatale overdoser, hvois de 
vælger at benytte rummene. 
 
Ulempen vil være, at stofbrugernes tilstedeværelse i bydelen vil blive mere synligt, hvilket kan give 

problemer med naboer mm. 
• Det vil give mening at placere mindre stofindtagelsesrum i de bydele hvor der bor og opholder sig 

mange stofbrugere. 
F.eks. Ved Sundholm, i Nordvest og på Nørrebro. 

• samme som ovenfor 
• Sydhavn, Tinbjerg, Vestegnen. Alle områder som huser socialt udsatte 

• F.eks stofindtagelsesrum i NV vil bidrage til mindre OD´er. 

• Se ovenstående 
• Alle bydele bør have stofindtagelsesrum, som er specifikt udviklet ifht. nærmiløbet ud fra viden som 

er indhentet gennem international research om følgevirkninger og best case scenarios. Ikke som nu 
hvor man bygger et stofindtagelsesrum som H17 og så tager problemerne som de kommer uden at 
involverer nærmiljøet. 

Øvrige kommentarer til stofindtagelsesrum og placering 
• djdkjdfkfj 
• Små steder i nær miljøerne over hele byen, ville kunne skabe større intimitet og bedre relationer 

formegentlig også fremme engagementet / ejerskabs følelsen . Tæt på folks hjem ville der muligvis 
være mindre behov for natåbent. 

• Kom igang, der er for mange lig på bordet allerede! 

• Et centralt tilbud betyder også at man ikke kan dele brugergruppen op. Vi har fx kvindelige brugere, 
der har oplevet seksuelle overgreb i rygerrummet. 

• Få det til at ske - hellere i dag end i morgen. 
• mange små fixerum synes både at blive anbefalet udenlands og det har vi også selv rigtige  rigtige 

gode erfaringer med 
• Et stofindtagelsesrum på Sundholm ville være formålstjenligt  

- mens det vil være spild af gode skattekroner at åbne fixerum i NV. hvor stofindtaget primært sker 
hos de lokale pushere 

• Flere og mange fixerum, kan rumme forskellige tilbud. 
• Der skal være adskillelse af stofindtag med injektioner og rygere af heroin/kokain 

Dette da disse to grupper af stofbrugere har helt forskellige behov, før, under og efter stofindtag... 
 
Man dør ikke akut af at ryge heroin , eller kokain, men man dør af en overdosis heroin, eller andet 

"sløvende stofindtag"... 
 
DERNÆST ER DET VIGTIGT; AT STOFINDTAGELSESRUMMENE REELT ER DØGNÅBNE; 

• Jf. erfaringer fra andre lande bør stofindtagelsesrum placeres i nærheden af eksisterende stofscene. 
• Der bør ikke kun fokuseres på stofindtaglesesrum al den tid der er en skrigende mangler på 

midlertidige og vaige omsorgstilbud til de svageste. 
• Kig på erfaringer i alle de nordiske lande. 

• Dette spørgeskema er et miskmask mellem faktuelle og holdnings baserede spørgsmål og udsagn. 

Det kan ikke bruges til ret meget. 
Hvad skal oplysningen om de "30,4 mill. kr." i et spørgeskema uden at komme med et estimat på 
en besparelse i kr. og liv ved forbyggende indsat gennem stof indtagelse? 
Det er et ledende udsagn der har til formål at give politisk rygdækning - for hvad? 

• Er noget ambivalent omkring stofindtagelsesrum. Jeg har ikke tanker om formål i at vejlede og 

redde liv. Mine tanker om formål handler udelukkende om at fjerne det fra gaden. Idet 
stofindtagelsesrum ikke har den effekt der er i overensstemmelse med mit formål, samt skaber 
andre problemer såsom lugtgener , råben og skrigen, vold og eskrementer osv. Jamen så kan jeg 
ikke svare ja til nye stofindtagelsesrum.m 



• Jeg tror det kan hjælpe dog ikke i forhold til de største problemer at de få tilgivet lejlighed af 

kommunen. 
• Ved ikke 
• Uden at være nok indenfor området, vil jeg mene at hvis man forsøger at gøre det sværere at få 

sagerne i området og måske samtidig lægge rummene væk fra forhandlerne, så disse ikke kan 
reklamere med fixerum i baghaven 

• Niveau 5 stk i Kbh 
• Jeg mener, at de bør placeres tæt på brugerne, der hvor behovet er. 
• mener at alle bydele bør have relevante og skadesreducerende tilbud til stofmisbrugere. ser kun 

fordele. 
• Jeg forstår ikke hvorfor det altid skal være så dyrt at hjælpe. 
• Det skal indtænkes at det miljø der kan risikere at opstå omkring et stofindtagelsesrum skal kunne 

rummes i lokalmiljøet. 
• det skal være tæt på brugerne 
• vend bøtten se på den enkeltes behov og prøv at  imødekomme det, vær mere mobile som 

behandlere 
• Nej 
• Jeg kan ikke lige gennemskue om det er bedst at placere dem hvor folk allerede kommer, eller 

forsøge at etablere en alternativ kultur hvor folk som gerne vil have det bedre kan komme, men 

generelt er det jo smart at møde folk hvor de er. 
• flere små steder tror jeg vil give et bedre stofindtag for den enkelte stofbruger 
• Få H17 væk eller anden ledelse som er kompetent nok og drive stedet. 
• Det er en byudviklingsopgave og kræver special viden. 

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. 

• fdff 

• Morgenåbent i Dugnad var godt. Nu er det væk, hvilket er dårligt. 
• Vi bør også tænke i beskæftigelses muligheder, evt. dusør lønninger for deltagelse i renhold etc. 
• brug Penge på en ny ledelse der virker på H17, eller lad MH overtage 
• Både stofindtagelsesrum og behandling er vigtige prioriteringer 
• Det vil kræve mange generationer og en samfundsændring før vi kan komme det til livs - indtil da 

skal vi forholde os til det som er 

• Stofindtagelsesrum er en VÆSENTLIG indsats i skadesreduktion. Gjort rigtigt kan det aflaste de 
andre indsatser betragteligt. 

• De skal selvfølgelig bruges til at skabe trygge, rene steder for stofindtagelse. Så undgår vi 
overdoser. Overfald. Smitte ved deling af værktøj. Stress for brugerne. 

• Forebyggelse i forhold til prævention 
• flere små injektionsrum 
• Mange brugere magter/ønsker ikke at blive stoffrie 

• Men der skal gerne fordels bedre 
• luk H17  og lav nogle flere små rum - evt mobile 
• flere stof rum - opdel rygere og fixere 
• til døgnbehandlingsområdet der er nedprioriteret 
• Stofindtagelsesrum er vigtige - men det andet skal OGSÅ være der! 



• Jeg synes der skal bruges flere ressourcer og penge at hjælpe mennesker ud af et stofmibrug og 

bevilge dem til døgnbehandling 
• mangler opfølgning på brugers situation 
• Måske skal Mændenes hjem ikke køre Skyen videre grundet dårlig strukturering og fastholdelse af 

medarbejere 
• Lad være med at lukke døgnbehandlingstilbud!!!Ansæt socialrådgivere samt behandlere i 

stofindtagelsesrummene og skab nogle ordentlige rammer der for at kunne modtage relevant hjælp 
• Jeg er både for og imod etablering af indtagelsesrum, hvis de sat op i en ligning, der hedder at 

enten etablere vi flere indtagelsesrum, eller bruger pengene på behandling. Jeg tænker en kombi, 
da begge er profiterende for brugerne og jeg kan godt se en kobling, imellem disse to tilbud. 

• oplysning om naxolone 
• Flere plejeboliger og midlertidige plejeophold hvor der kan misbruges. 

• Forebygge. Indrage relevante samarbejdspartnere 
• Igen et ansvarsfralæggende spørgsmål 
• Misforstået omsorg at det bruges på vejledning og genoplivning for misbrugere i et vedvarende 

problem. Staten bør sætte pengene på afvænning  - gerne alternative behandlingsmetoder. 
• I.v. stofbrugere skal prioriteres 
• lukH17 

• Men man skal sørge for at opsamle erfaringer, så man kan udnytte mulighederne for at forbedre  

mulighederne for at få folk fri af situationen 
• Der skal ikke reduceres noget sted - der er Albright for flere ressourcer 
• Jeg kan ikke forholde mig til budgetter når Anna Britta ig udbytteskattesager vælter ind over os på 

den måde. 
• stofindtagelsesrum skal være et behandlings garanteret tilbud samme dag misbruger ønsker hjælp 
• Det er svært at svare på uden at have et indgående kendskab til, hvad der virker bedst. 
• der skal bare flere midler og til flere målrettede forløb 

• Ansku emnet fagligt og ikke økonomisk for en stund. Hvad er der behov for for at løfte indsatsen . 
• Det burde ikke være enten eller. Der burde afsættes penge til både rummene, stofbehandling, 

skadesreduktion og andre sociale indsatser. 
• se  mine begrundede svar tidligere 
• det er hvad der e rbrug for, ifølge stofmisbrugerne og ifølge fagpersoner 
• Jeg ved ikke hvordan området er budgetteret, og mener at alle tiltagene er relevante, men ved ikke 

hvordan det renet økonomisk skal vægtes. 
• Nej. Der skal bruges langt flere penge på psykiatriområdet, og IKKE omfordeles midler 
• Måske bruge færre penge på store fancy bygninger, og i stedet prioritere det vigtige - 

skadesreduktion og vejledning 
• flere små stofindtagelses rum er at forretrække 
• Nej der skal afsættes flere midler 
• De sociale indsatser skal fylde mere 

• Jeg har beskrevet det i et tidligere svar. 
• Indsatsen skal forbedres som tidligere beskrevet 
• Der skal findes separate midler til behandling 
• Dette spørgsmål kræver indsigt i prioriteringer og budgetter, samt effekten af de forskellige 

indsatser. 

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. 

• Hvis man gjorde rummene mindre på Vesterbro, ville der ikke være behov for at bruge så mange 
ressourcer her 

• generelt er det et underbemidlet område 
• Det kan KUN betale sig at allokere midler til indsatsen. Besparelserne i forhold til politi og sundhed 

er nærmest i sig selv en god forretning. 
• Ja, for tænker at h17 sluger mange penge. Personalet kam halveres hvis vi ikke har opsyn med 

rygerne( og de skal flyttes) 
• der burde bare blive afsat flere penge. punktum. 

• Det ville da være tåbeligt. Projektet er jo en succes, tænk at hvis det blev ringere af, at der blev 
fjernet penge 

• fordeling burde følge antallet af servicerede borgere 
• De stofibdtagelsesrum der er fungerer ikke optimalt pt, så prøv noget andet 
• Jeg har svært ved at se at man kan undvære tilbud på Vesterbro. Der skal tilføres flere midler til 

både vesterbro og til andre områder. 

• luk H17 

• Har ikke godt nok indblik i budgetter osv. til at svare meningsfuldt på dette spørgsmål. 
• undgå at kun en bydel belastes 
• H17 får så mange tilførelser, som forhindrer andre tiltag i at blive etableret 
• Den slags beslutninger bør bero på opgørelser over de nuværende stofindtagelsesrums produktivitet 

(hvor mange stofindtag/dag fx) - bliver tilbuddet udnyttet fuldt ud af målgruppen i åbningstiden - 
og hvis ikke, hvorfor? 

• Kommer igen an på indhold 

• Der skal afsættes flere penge! 
• Pengene bør bruges på alternative behandlingsmetoder 
• Amager Lergravsparken 
• Der skal ikke være stofindtagelsesrum. 
• Jeg mener, at man bør fordele pengene på flere og mindre stofindtagelsesrum rundt om i byen. 
• Jeg tror, placeringen på Vesterbro er optimal. 

• underligt spørgsmål? ville det implicere at lukke eks H17?? 
• Afsæt flere penge. 
• Hvis der er behov, så ja. Hvis ikke, så nej. Jeg oplever at behovet er klart størst på Vesterbro, så i 

min optik giver det god mening, at man fokuserer indsatsen der. 
• Jeg tror ikke nødvendigvis det vil være de samme brugere 
• se tidligere svar 
• derb er så mnage penge i verden som nogle få meget rige mennesker nå at tage for at blive endnu 

rigere..jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på spørgsmålet 
• Der skal tilføres flere midler til området. 
• Bedre fordeling af pengene, så de bruges mere optimalt - og ikke på tomme rum. 
• Til Nordvest-kvarteret, som virkelig mangler indsatser 
• Ja hvis de bruges på sociale indsatser andre steder 
• se ovenfor 

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. 
• dffd 
• Begge dele 
• Der er behov for begge dele, der er dog en større gruppe rygere end injektionsbrugere 
• Det er den del der er mest problematisk at gøre under ikke-ordnede forhold 
• Begge dele er nødvendige i et stofindtagelsesrum. Dog kan man lave mindre steder, der ikke har så 

mange pladser til hver type af forbrug. 
• Begge dele. Det giver da ikke nogen mening at skelne. Rummene skal bare ikke ligge lige klods op 

ad hinanden med glas imellem 
• Fordi det er dem som kan få en od og dø, dette kan rygerne ille 
• Eget område kun for kvinder 
• jeg mender at her er den største risiko for overdosis 
• det er udelukkende ved injektion at overdose sker 

• Da det er i kontakten med brugeren muligheden for forandring ligger er det vigtigst tilgængelighed 
• Mulighed for at indtage stoffer på flere måder, (injektion, oralt, nasalt, rygning osv 
• Begge dele. 

• Der skal være plads til begge dele! 
• man dør ikke af od ved rygning, derfor bør man i langt højere grad, optimere indsatsen her. 
• Største sundhedsfaglige risiko 

• Jeg mener der skal tilbydes, begge dele, da der visse brugere, der ikke bruger nål af kulturelle 
årsager og rygning af stoffer, er også et misbrug. 

• Der skal være mulighed for begge indtagsformer. 
• Større socialfaglig indsats 
• Hvorfor er der ikke en Nej rubrik 
• det er kun injektions brugerene der behøver sundhedsfaglig hjælp 
• Bl.a. for at forebygge, at stofmisbruget har uheldige konsekvenser for lokalområdet. 

• på ingen måde 
• Det bør være for begge kategorier, de er langt det bedste 
• Der SKAL være plads til begge dele 
• Ingen. 
• Korrekt injektion er bedre end rygning, så en hvilken somhelst prioritering der sættes i spil på 

skadesreducerende vis vil være gavnlig. 
• stofindtagelsesrum skal være et behandlings garanteret tilbud samme dag misbruger ønsker hjælp 

• Min erfaring er, at vi har meget svært ved at yde en sygeplejefaglig indsats overfor rygerne i 
stofindtagelsesrummene, da vi pga. den sundhedsskadelige risiko for os selv, ikke opholder os 
længere tid inde i rygerummene hos rygerne. Derfor er det kun i "venteværelset" at vi reelt har 
mulighed for at tale med dem og her er de ofte enten for abstinente til at vi kan nå dem eller 
hurtigt på vej videre ud for at lave nye penge, når de er færdige med at ryge. 

• har ikke faglig ekspertise. 

• Det må eksperterne vurdere (personalet og brugerne selv) 
• fleksible rum der kan tilpasses brugernes foranderlige behov 
• DEr skal være plads til det hele 
• Begge dele skal prioriteres. Iv-indtag medfører potentielt fatale overdoser og følgesygdomme. der 

er en stigning i antallet af ryeindtag og vi ved ikke så meget om, hvordan vi hjælper rygerne. 
Derfor har vi brug for at fastholde den unikke kontakt vi har i stofindtagelsesrummene, så vi kan 
forbedre vores indsats overfor denne gruppe. 

• De udgør ca 50/50% så der skal være en ligelig fordeling 
• Det er kun IV brug man kan evt. få en OD af 
• Det er vigtigt der ALTID er åbent 
• Dette kræver special viden 

Øvrige kommentarer til prioritering 
• fdfdffd 
• opdel rygerum og inj rum - det er ikke det samme segment f brugere. Der er flere 

sundhedsindsatser forbundet med inj end rygere 
• men af hensyn til beboere bør der også findes rygepladser i ethvert stofindtagelsesrum 
• Jeg mener målsætningen fra politisk side bør være at have kontakt med flest mulige stofbrugere og 

derfor er det vigtigt at der både er fixe og rygepladser 



• Jeg synes ikke man kan prioritere en form for stofindtag. Der skal være plads til alle former for 

misbrug! 
• Flere små fixerum 
• De fleste overdosiser sker ved IV brug 
• Brugerne har stærkt brug for begge slags pladser 
• Igen vil jeg pege på¨værdig behandling og at man med fordel kunne få dem væk fra krimminalitet 

og armod ved at højne døgnbehandlingsindsatsen og satse på længere forløb og udslusning til stof 
og alkoholfri bofællesskaber...hvor borgerne kunne udsluses til arbejde, frivillighed og delagtighed... 
jeg ved at de alle gerne vil bidrage til at andre ikke ender samme sted som dem. 

• Jeg tænker, at man måske skal undersøge sin brugergruppe. Hvem er det, der ryger, og hvad er 
deres problematikker og behov? Hvem er det, der fixer, og hvad er deres problematikker og behov? 
Jeg har indtryk af, at det er to meget forskellige grupper. Måske giver det ikke engang mening at 

have et tilbud til dem under samme tag?  
Vi har brug for mere viden om brugerne for at kunne lave et ordentligt tilbud til dem. 

• Der skal hellere opprioriteres, således, at der gives flere penge til stofindtagelsesrum i de bydele, 
hvor der er flest dødsfald blandt brugerne. 

• Det er helt vildt så ansvarsfralæggende dette spørgeskema er. 
• Brug pengene på stofbehandling og sociale indsatser. sæt igang. 

• Kan man virkelig ikke bare slå dem ihjel. Kan man ikke hjælpe dem til hurtigt at komme af dage. 

Jeg har ikke mere overskud til de lever i dk. 
• Det skal holdes adskilt 
• stofindtagelsesrum skal være et behandlings garanteret tilbud samme dag misbruger ønsker hjælp 
• der skal prioriteres af sætte flere penge af til den her målgruppe generelt. der skal ikke bare 

omprioriteres rundt i det mikro budget.  
når det fx skæres på aftenbevilling til cafe klare, går det også udover en del af den her målgruppe. 
det er hele vejen rundt, der skal stoppe med at blive skåret. 

• Desværre prioriterer vi ikke indsatsen på de sociale områder tilstrækkeligt. 
• Tilfør midler til løsninger der har en evidensbaseret virkning 
• se tidligere svar 
• Man har for et par år siden lavet en omorganisering af hele misbrugsområdet. Her fordelte man 

pengene anderledes, således at penge forsvandt fra stofområdet til alkohol. Alkohol manglede helt 
klart midler, men de skulle ikke være taget fra stofområdet. 

• Meget svært at svare på prioritering når økonomien ikke er gennemskuelig 
• Der skal være en ligelig prioritering mellem opsøgning, formidling, service 

(stofindtagelsesfaciliteter), opfølgning og resocialisering.  

Derudover skal området indtænkes ifht. de øvrige aktiviteter som er støttet af kommunen og andre 
indenfor kultur og fritid, børn og unge mv. Her er der ikke nogen dialog.  
Fx er kulturinstituioner som vores der arbejder med kunst og sociale projekter i offentlige rum 
stærkt udfordret af H17 og vi har brug for ekstra ressourcer for at kunne programsætte i det 

belastede område. Som det er nu planlægger vi udenom eller trækker indendørs.  
Der burde etalberes en fornuftig og konstruktiv dialog om dette på tværs af forvaltningerne. 

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

stofbrugere 
• Åbne café'en i H17, både som værested og en oplagt mulighed til at skabe relationer i et mere 

stressfri område samtidigt med at ernæringstilstanden hos + 300 mennesker kan højnes. 
• Landsforeningen Spor 
• Jeg har div.visitkort til de lokale social medarbejdere..har prøvet et par gange at Ringe,hvor jeg 

blev mødt af en mur af telefon svarere! 
• Der findes mange gode og effektive projekter rundt om i Europa; mange erfaringer og dygtige folk. 

Navnlig i Tyskland. Kontakt fx European Harm Reduction Network 
• Flere skal have mulighed for at få enten skp støtte eller komme i ACT eller CTI Så brugerne kan få 

hjælp til deres ofte endog meget komplekse problemer. Forhindringer som hjemløshed bør ikke 
stoppe muligheden for hjælp. 

• Opprioriter området, lyt til det erfarne personale der kender brugergruppen og har en rigtig god 

indsigt i behov og muligheder, eliminere nogle af de mange ledelses lag, og brug pengene hvor det 
giver mening! Centraliser de administrative opgaver der ikke er forbundet med kerneopgaven!! 

• Skift ledelsen ud på H17 
• Behandlingen af opioid og benzodiazepin misbrugere i kommunen skal være mere flexibel i forhold 

til åbningstider og fremmøde. Der skal være mere opsøgende arbejde og samarbejde med fx 



stofindtagelsesrummene - problemet er at det er et anonymt tilbud, og samarbejdet skal være med 

samtykke fra brugeren. 
• Ledelsen på H17 er ikke faglige uddannet, det mærkes. Der mangler faglig ledelse, der mangler 

sundhedsfaglig ledelse i dagligdagen. 
 
H17 er et prestige projekt som ikke handler om behandling, men om hvor mange OD man har haft 

ogæ reddet og hvor mange indtag der har været - hvilket er irrelevant. Det handler om hvor mange 
man har lært at fixe skadereducerende, hvor mange man har fået relevant psykiatrisk behandling 
og hvor mange der er kommet Hep C behandling, passer deres diabetes osv osv 
 
Dertil Mødes man med en lukket dør, hvor man skal visiteres for at komme ind, uanset om det 
regner eller sner 

• Den psykiatriske hjælp er alfa omega - de får simpelthen alt for lidt hjælp, og der er for lidt 
sengepladser til psykisk syge misbrugere. 

• Alle mennesker har behov for at få vist tillid og forhåbning...selvom de synes at være i en håbløs 
situation. Som tidligere skrevet har jeg ikke mødt en eneste misbruger (og jeg har mødt flere 
tusinder) der ikke gerne ville have et for dem meningsfuldt liv. For mange af dem omhandler dette 
stoffrihed, generelt har de en ydmyg tilgang til samfundet og vil gerne bidrage med noget 

produktivt og meningsfuldt. Dog er de fleste besværet med årelange traumer, omsorgssvigt, 

overgreb, fornedrelse... med angst, PTSD, depression, psykoser, mentaliseringssvigt, neurologiske/ 
psykologiske forstyrrelser osv. med selvskadende adfærd til følge... Dette kan ikke bare lige 
genoprettes og det er for mange en årelang proces at etablerer forudsætninger for at leve et 
meningsfuldt hensigtsmæssigt liv, hvor de har brug for med menneskelig samt professionel støtte... 
en støtte der er bedst gives ud når borgerne ikke er aktiv misbrugende. 
Jeg ved godt hvad jeg selv ville vælge, eller hvad jeg ville ønske for mine pårørende hvis jeg eller 
de skulle komme ud i et misbrug.... Jeg ville ønske en passende hjælp til at komme ud af mit/deres 

stofmisbrugs problem... ikke at jeg kunne fixe i rene omgivelser..... Hvad ville du vælge ? 
• Der kan spares mange penge ved at lytte til personalet der arbejder inden for området. 
• I lyset af, at der bruges så mange midler i fængselsvæsnet, socialvæsnet, og behandlingssektorene 

i kommuner, og regionerne, bør der omdirigeres midler til profylaktiske tiltag for de udsatte 
borgere. 
 

Ligeledes bør man se på ledelsesudvikling, og evidensbaseret metodevalg, og efteruddannelse af de 
personer, man fra kommunens side, sætter til en så stor, og svær opgave, det er at facilitere et 
borgernært tilbud til udsatte borgere, med misbrugs, og psykosociale problemstillinger, og 

leveforhold. 
• Jeg tænker, at der skal etableres noget mere kommunalt socialt gadeplansarbejde, til disse 

borgere, der opholder sig i og omkring et misbrugsmiljø og der skal via sådan et team, kunne 
tilbydes en smidigere adgang til en misbrugsbehandling, både ambulant og i døgn. Mange af de 

brugere jeg har stødt på i min praksis, har ikke været i stand til at kunne overholde de krav, der er 
pt. for at kunne komme i betragtning, til et tilbud om behandling. 
Der kunne også kigges på at misbrugssystemet også kan tilbyde en ACT-Indsats (housing-first 
princippet) ligesom det tilbydes på hjemløseområdet. Det ville også være profiterende, hvis det 
tværfaglige samarbejde med psykiatrien, både behandligns- og social psykiatrien styrkes, da disse 
to udfordringer tit hænger sammen. 
Det kunne også være en ide, at behandlingssystemet, har mere at tilbyde, i forhold til et forløb med 

en psykiater eller psykolog. Jeg har mange års erfaring i det at arbejde med mennesker, med disse 
udfordringer. Så i er velkommen til at kontakte mig. 

• Samarbejd aktivt med relevante kommuner,lande, myndigheder og pårørende som den enkelte 
misbruger giver samtykke til. Og vær meget mere progressiv i arbejdet 

• Se tidligere svar om traumeforståelse i misbrugsbehandlingen. Både den brede traumeforståelse og 
specifikke behandlingsforløb for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. 

• Måske skulle man starte med at leve op til Kommunens egen Strukturrapport anbefalinger fra 2011, 
få fingeren ud og arbejde på tværs af forvaltninger og civilsamfund. 
Man kunne jo også starte med at beskrive bydelene som de i snart 15 år er er blevet defineret, i 
stedet for at skrive Sundbyvester/Sundbyøster. 
- eller det helt svære, at leve op til de behandlingsprincipper der er gældende i resten af 
sundhedssektoren. 
De kunne da også være forfriskende, hvis centralforvaltningerne inddrog deres egne lokalt ansatte, 

eller helt vildt, stofbrugerne i den fælles opgave at sikre bedre livskvalitet og behandling. 



• Må vi andre snart få noget hjælp mod stofmisbrug. Undskyld men jeg er hudløs af det liv jeg havde 

og hvad det har kostet mig psykisk er ikke for sjov. 
• Menneskelig kontakt er simpelthen det bedste, jeg har størst erfaring med alkoholikere, men det at 

en helt almindelig person kommer på gaden og takker for at man har troet på dem og hjulpet dem, 
det er en utrolig stærk oplevelse. 

• Stærkere koordinering uden bureaukrati. Fremskridt social indsats 

• Sociolancen er et enormt godt tiltag som uden tvivl bør bevares. Personalet kender stofbrugerne og 
brugerne har i vid udstrækning tillid til dem. Fra min tidligere ansættelse i Akutmodtagelsen på 
Bispebjerg Hospital ved jeg også, at Sociolancen aflaster både ambulancer og Akutmodtagelser ved 
at tage hånd om mange af brugerne problemstillinger på gadeplan. 

• Det er bare super vigtigt ikke at afskrive disse mennesker men blive ved med tv-program på at det 
kan blive nderledes og indtil da sikre ordnede forhold at indtage stoffer under 

• En del af stofbrugerne er temmelig sikkert mennesker med psykiske lidelser. Indsatsen i psykiatrien 
er desværre meget mangelfuld hvilket medfører en øget selvmedicinering/stofbrug. 
Styrk indsatsen også til gavn for denne gruppe, indtil man beslutter at der er råd til en værdig 
indsats i hospitalsregi. 

• oplever so skolelærer at de unge der tiltrækkes af bander der sælger er sårbare og skal målrettet 
stoppes i at ende i bander,da det også kan føre misbrug med sig. 

Deri skal der fokus på så mange unge oplever svigt og traumatisk barndom der kan få dem over i 

misbrugsstatistikken, især psykisk vold og andre svigt ud over misbrug skal der fokus på. 
• Der mangler i udpræget grad rehabiliterings pladser/omsorgspladser til aktive stof brugere som et 

alternativ til gaden når brugerne har været indlagt eller trænger til en pause fra gaden 
Et sundhedsfagligt tilbud hvor det er tilladt at være aktivt  brugende 

• Regionen må kunne bidrage. Det er også en sundhedsfaglig indsats 
• Boliger til udsatte er vigtig prioritering 
• De fleste stofbrugere tager stoffer, fordi de laver en slags selvmedicinering. De kan ikke holde ud at 

mærke sig selv indeni. Så hjælper stofferne med at lægge en dæmper på det de mærker. De 
slukker for noget indeni og det de slukker for er de svigt de har fået igennem deres barndom. Svigt 
er der ikke mange børn der kan tåle, Så hvis man virkelig vil gøre noget for at få færre stofbrugere 
kræver det at man sætter mange flere resourcer af til børnefamilier. Børn fra alle familier bliver 
svigtet, men det hjælper ihverfald ikke at man gør udsatte familier fattige. 

• Som tidligere beskrevet ligger det nærmeste Center for rusmiddel behandling fra den åbne 

stofscene. det samme gælder for Heroin behandling. 
• Margnialiserede grupper er et meget vigtigt indsatsområde, herunder hjemløse og misbrugere. Der 

manger generelt en indsats i samfundet, hvor man tager sammenhængen mellem mistrivsel, 

mental sundhed, mekanismer som medfører marginalisering, normkritik og byudvikling alvorligt. 
 


