
 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra 2. viceborgmester Katrine Lester om 

injektionsudstyr til misbrugere 

 

2. viceborgmester Katrine Lester har den 20. august 2014 stillet følgende spørgsmål: 

 

”Kristeligt Dagblad har i dag en historie om udlevering af sterilt injektionsudstyr til 

misbrugere på baggrund af en undersøgelse Gadejuristen har lavet. Hele rapporten kan 

findes på gadejuristen.dk 

 

I undersøgelsen får Frederiksberg kun middelkarakter, fordi vi ikke udleverer kogekar, 

filtre mangler variation i kanyler. Utilstrækkelige injektionsudstyrsleveringer øger 

smitterisikoen for Hepatitis C.  

  

Jeg vil gerne vide: 

 

> Er oplysningerne korrekte? 

> Hvorfor udleverer Frederiksberg ikke kogekar, filtre og forskellige størrelser af 

kanyler?  

> Hvad vil prisen være, såfremt vi skal leve op til anbefalingerne?  

> Hvorfra udleveres udstyret (er det fx kun til misbrugere i  

> behandling?) 

 

 

Svar: 

 

Forvaltningen/Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) kan hertil oplyse 

følgende: 

 

Gadejuristen påpeger i sin nyligt publicerede undersøgelse ” Intravenøse stofbrugeres 

adgang til sterilt injektionsudstyr i Danmark” at der på landsplan er store forskelle i 

adgangen til / og indholdet af gratis udleveret sterilt injektionsudstyr. Fokus i 

undersøgelsen har primært været at mindske risikoen for smittespredning af 

virussygdomme: HIV og Hepatitis. 

 

I Frederiksberg Kommune udleveres såkaldte ”fixesæt” indeholdende sprøjte, kanyle, 

spritserviet og vattamponer. Alle kan, uanset om de modtager behandling for 

stofmisbruget, få disse ”fixesæt” på Smallegades Apotek samt på Herberget  

”Lærkehøj”.  

 

Denne ordning har fungeret godt i mange år, og der er udleveret ca. 10.000 

fixesæt/årligt via Smallegade Apotek/Lærkehøj. 

 

Foruden de lokale tilbud kan de stofbrugere, som gør brug af Københavns Kommunes 

Stofindtagelsesrum, få udleveret alt nødvendigt udstyr, også kogekar. 

 

I takt med, at man gennem de senere år har haft fokus på risiko for kontaminering 

(forurening af bakterier) under tilberedelsesprocessen af stofferne som injiceres, 

anbefales det fra flere organisationer at disse ”fixesæt” også bør indeholde, kogekar, 
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sterilt vand og citronsyre (som medvirker til lette opløsningen af misbrugsstoffet) for at 

leve op til ”best practise”. 

 

Gadejuristens rapport er en god anledning til at revurdere ordningen, herunder om den 

gratis udlevering af sterilt injektionsudstyr lever op til den nyeste viden på området.  

 

FKRC vil indhente yderligere oplysninger om, hvordan ordningen er tilrettelagt i de 

nærliggende kommuner.  

 

Det må forventes, at indholdet i ”fixesæt” skal justeres og suppleres med ekstra udstyr, 

og at prisen på et ”fixesæt” vil øges. Det er ikke på foreliggende muligt at give et bud på 

evt. prisforhøjelse. 

 

I vurderingen af ordningen vil FKRC også inddrage overvejelser om ”fixesæt” skal/kan 

udleveres flere steder i kommunen, og om man i nogle situationer skal ledsage 

udleveringen med oplysning om behandlingstilbud og/eller optimal injektionsteknik. 

 

Når de anførte oplysninger er indhentet og vurderet, vil sagen blive forelagt 

Socialudvalget med eventuelle forslag til fremtidig praksis på området. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Henning Daugaard 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør 


