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1 Resumé 

Gadejuristen har i løbet af 2017 indsamlet data til udarbejdelse af nærværende opdaterede 

kortlægning af den kommunale udlevering af sterilt injektionsudstyr til intravenøse stofbrugere. Der 

er tale om en opfølgning på vores første kortlægning, der blev udgivet i 2014.  

Denne rapport indeholder en opdatering af de best practice-anbefalinger, som altid bør være 

styrende for tilrettelæggelsen af en udleveringsindsats. På baggrund af de lidt ældre anbefalinger 

fra danske myndigheder og aktuelle internationale anbefalinger har vi forsøgt at opsummere 

kravene til sortimentet i en tidssvarende udleveringsordning på en måde, der gør anbefalingerne 

lette at anvende i praksis. Se oversigten på side 24.  

Kortlægningen af kommunernes praksis viser, at der fortsat er store sorte huller i den danske 

forebyggelsesindsats mod særligt hepatitis C og hiv ift. udsatte stofbrugere. I fire ud af ti kommuner 

er der slet ingen udlevering af injektionsudstyr, og selvom kommunerne med de største byer dog er 

godt med, bor omtrent en fjerdedel af befolkningen fortsat i en kommune, der ikke udleverer sterilt 

injektionsudstyr.  

Der er sket en mindre fremgang siden vores sidste kortlægning, idet lidt flere kommuner i dag 

udleverer sterilt injektionsudstyr indenfor deres egen kommunegrænse. Men der er også 

kommuner, der har indstillet deres udlevering i mellemtiden. I flere tilfælde synes afskaffelsen af 

udleveringen at bero på tilfældigheder eller forhold hos samarbejdspartnere fremfor en egentlig 

faglig vurdering hhv. politisk stillingtagen i kommunen. Det er derfor nødvendigt at gentage 

Gadejuristens helt overordnede anbefaling om, at udlevering af injektionsudstyr må gøres til en klar 

og direkte retlig forpligtelse for kommunerne.  

Blandt de kommuner, der udleverer injektionsudstyr, har flere udvidet deres sortiment siden vores 

seneste kortlægning, og ni kommuner lever i dag op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger, hvilket kun 

tre kommuner gjorde i 2013. Dette er en positiv udvikling, som vi håber at kunne bidrage yderligere 

til ved at opliste anbefalinger tydeligt i denne rapport.  

Som noget særligt bemærkelsesværdigt er der dog i samme periode sket en fordobling i antallet af 

kommuner, der ikke udleverer sterilt vand til injektion, selvom kommunerne modtager statslig 
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finansiering til netop udlevering af vandampuller. Også af denne grund kunne der fortsat være 

behov for indførelse af en konkret retlig forpligtelse, der samtidig også kan bidrage til at sikre 

udleveringsordningernes kvalitet og effektivitet, uagtet at forpligtelsen efter vores opfattelse 

allerede burde følge af sundhedslovens § 119 sammenholdt med den foreliggende evidens.  

En væsentlig udfordring ligger i, at få injektionsudstyr frem til isolerede og nye stofbrugere, der har 

behovet. Det er derfor problematisk, at mange af de kommuner, der udleverer udstyr, kun gør det 

i kommunalt stofbehandlingsregi. Skal man nå flere med injektionsudstyr og viden, og nå dem før 

de bliver smittede, er det nødvendigt med den fornødne bredde i udleveringsformer og -steder. 

Dette bør kommunerne i højere grad være opmærksomme på.  
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2 Indledning 

Injicerende stofbrugere, der bruger stoffer som kokain, heroin og metadon, vil typisk skulle injicere 

stoffet mindst to gange dagligt for at holde sig fri af abstinenser og andet ubehag. For mange 

indebærer det en yderst stressfuld hverdag, der består i en kontinuerlig og kortsigtet kamp for at 

skaffe penge til stof, købe stof, indtage stoffet og begynde forfra.  

Under sådanne livsomstændigheder er der ofte meget få ressourcer til andet end at dække sin 

afhængighed og holde ulidelige abstinenser fra livet. Indtagelse af mad og drikke udsættes, og egen 

sundhed og sikkerhed prioriteres under denne selvmedicinering. Alt dette forstærkes kun af den 

massive kriminalisering, der øger presset på stofbrugeren, der er i konstant risiko for, at blive 

frataget stoffet af politiet, så der skal skaffes endnu flere penge og mere stof. En risiko, der desværre 

også stadig findes selv i de såkaldte ”straffrie zoner” i lokalområder med fixerum 

(stofindtagelsesrum).  

Det er under disse hektiske omstændigheder, at en del stofbrugere foretrækker at fixe deres stof. 

”Man bliver hurtigere rask”, som nogle udtrykker det. Motivationen kan også være, at samme 

mængde stof opleves at virke bedre, hvis stoffet injiceres fremfor at blive spist, sniffet eller røget. 

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste skøn (2009) er der 13.000 injicerende stofbrugere i Danmark.  

Der er imidlertid nogle særlige sundhedsmæssige risici ved injektion. Der kan opstå såkaldte 

fixeskader, fordi selve stoffet er inficeret, fordi der ikke desinficeres tilstrækkeligt før injektion eller 

fordi kanylen rammer forkert. Dette sker hyppigere, hvis kanyler og andet injektionsudstyr 

genbruges. Og hvis injektionsudstyret deles, er der risiko for smitte med blodoverførte sygdomme 

som hiv og hepatitis. Deling kan både ske fordi stofbrugerne ikke har (vederlagsfri) adgang til sterilt 

injektionsudstyr, eller fordi stof og udstyr deles i sociale sammenhænge – ikke mindst kærester 

imellem. Man må forstå, at delingen kan være udtryk for nærhed og tillid.  

Under alle omstændigheder er det en kendsgerning, at injicerende stofbrugere er i særlig risiko for 

behandlingskrævende skader og sygdomme, der kan forebygges ved tilstrækkelig og strategisk 

udlevering af sterilt injektionsudstyr. Både af hensyn til den enkeltes helbred og smitterisikoen 

generelt er der således markante sundhedsmæssige fordele ved lokal udlevering af injektionsudstyr. 
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Da udleveringen samtidig kan mindske behovet for behandling af skader og smitte, er der tale om 

en kosteffektiv indsats, hvis det gøres i overensstemmelse med best practice.  

Med denne rapport forsøger vi derfor at formidle den tilgængelige viden om, hvorfor udlevering af 

sterilt injektionsudstyr er så vigtigt, og hvordan udleveringen bedst tilrettelægges. Dette har vi brugt 

som et afsæt for igen at undersøge, hvordan den aktuelle status er i kommunerne.  

Desværre må vi konstatere, at det går for lidt og for langsomt fremad. Trods klare internationale 

anbefalinger er der fortsat alt for mange kommuner, der ikke prioriterer stofbrugeres sundhed og 

sikkerhed. Der er derfor behov for, at der nu fra centralt hold tages ansvar for denne vigtige 

forebyggelsesindsats.  

Der er ikke mere tid at spilde. Der er brug for en lovændring nu, der gør det til en konkret retlig 

forpligtelse for kommunerne at sikre let og anonym adgang til sterilt injektionsudstyr i 

smitteforebyggende og skadesreducerende øjemed. Kommunerne har, set samlet, ikke selv løftet 

det ansvar, der allerede burde anses at følge af den omfattende dokumentation for 

injektionsudstyrs-udleverings nødvendighed og effekt sammenholdt med forpligtelsen efter 

sundhedslovens § 119 samt den internationale ret. Derfor må Christiansborg skære igennem nu. 

Først og fremmest for stofbrugernes skyld, men også for samfundsøkonomiens. 

 

Nanna W. Gotfredsen 

Leder af Gadejuristen 

 

  



Intravenøse stofbrugeres adgang til sterilt injektionsudstyr i Danmark 2018 

  Side 8 af 41 

3 Baggrund for undersøgelsen 

Gadejuristen udgav i 2014 for første gang rapporten Intravenøse stofbrugeres adgang til sterilt 

injektionsudstyr i Danmark. Siden da har både internationale anbefalinger og viden om danske 

stofbrugeres sundhedsforhold ændret sig. Baggrunden for denne rapport er et ønske om at få en 

opdateret status på udleveringen af sterilt injektionsudstyr i danske kommuner, og holde denne 

praksis op imod den mest aktuelle viden og de mest aktuelle anbefalinger. Afsættet er således både 

sundhedsfagligt og sundhedsjuridisk, idet stofbrugeres adgang til sterilt injektionsudstyr handler om 

retten til sundhed både for den enkelte stofbruger og for befolkningen i almindelighed. Nedenfor 

vil vi derfor kort redegøre for såvel rapportens sundhedsfaglige som sundhedsjuridiske afsæt. Hertil 

kommer et samfundsøkonomisk hensyn. Udlevering af sterilt injektionsudstyr er kosteffektivt.  

Da nærværende rapport primært er en opdatering af vores udgivelse i 2014, vil noget 

baggrundsviden være mere overfladisk behandlet end tidligere. Ikke kun i dette afsnit, men 

gennemgående i rapporten. De mest væsentlige informationer er dog gentaget, og hvor det er 

relevant vil der være henvisning til 2014-udgivelsen. Dette skyldes primært en ambition om at gøre 

rapportens vigtige pointer så lettilgængelige som muligt. Vi har desuden haft et særligt fokus på at 

gøre rapportens anbefalinger så klare som muligt, således at de er umiddelbart anvendelige i 

praksis.   

3.1 Sundhed og forebyggelse 

Deling af injektionsudstyr vurderes af både danske og internationale institutioner entydigt at være 

hovedårsagen til smitte med bl.a. hiv og hepatitis blandt intravenøse stofbrugere. Dette har store 

sundhedsmæssige omkostninger for den enkelte såvel som for samfundet.1  

Siden udbruddet af AIDS-epidemien i 1980’erne har udlevering af sterilt injektionsudstyr til 

intravenøse stofbrugere været betragtet som en mainstream sundhedsindsats, der anerkendes og 

                                                      

1 Den medicinske del af behandlingsudgifterne for HCV i Danmark vurderes af regionernes lægemiddelorganisation, 
Amgros, at være mere end 100 mio. kr. i 2016 og 2017 (dr.dk 2016).   
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anbefales af den danske sundhedsstyrelse, samt bl.a. WHO2, UNAIDS3 og UNODC4, som en af de 

vigtigste og mest basale sundhedsydelser til intravenøse stofbrugere i skadesreducerende øjemed 

ift. såvel stofbrugere som omverdenen (WHO 2016, s. 32 og 34, UNODC et al 2017, s. 62, 

Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen 2013, s. 38).  

Udlevering af sterilt injektionsudstyr til intravenøse stofbrugere er således alment anerkendt som 

en kosteffektiv og central del af forebyggelsesindsatsen mod bakterielle og virale sygdomme 

associeret med stofbrugeres injektion af illegale stoffer og receptpligtig medicin. Internationalt 

fokuseres der i dag særligt på hepatitis C, idet 52 pct. af intravenøse stofbrugere globalt estimeres 

at være smittet, med store menneskelige og økonomiske omkostninger til følge (WHO 2016). Der 

kendes dog også eksempler i ny tid på lokale hiv-epidemier forårsaget af en enkelt hhv. ganske få 

hiv-smittede og fravær af tilstrækkelig let adgang til sterilt injektionsudstyr. Flere FN-organer 

nævner medlemsstaternes forebyggelsesforpligtelse som en del af grundlaget for indførelse af 

nationale sprøjteudleveringsprogrammer og anbefaler, at de indskrives i national lovgivning 

(UNODC, WHO, UNAIDS, m.fl. 2017). 

De seneste officielle danske retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. 

sprøjteudlevering er tilbage fra 2007 og 2013 (sidstnævnte er udgivet sammen med Socialstyrelsen 

og refererer til retningslinjerne som angivet i 2007). Ved Gadejuristens kortlægning i 2014 levede 

kun tre af 98 kommuner op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 2007. I nærværende rapport 

beskriver vi de danske retningslinjer og sammenligner dem med aktuel dansk praksis i 2017. 

Efter Gadejuristens udgivelse i 2014 er der påbegyndt flere forskningsprojekter der er relevante at 

nævne. Ser man specifikt på hepatitis C blandt intravenøse stofbrugere, er to forskningsprojekter 

igangsat i København (i tilknytning til Rigshospitalet og forskningsprojektet Shared Addiction Care 

Copenhagen (SACC)) og Odense (i tilknytning til Odense Universitetshospital og BEST). Der er 

infektionsmedicinske ph.d.-afhandlinger undervejs med fokus på screening og behandling af 

hepatitis C blandt stofbrugere. Ph.d.-studerende afdelingslæge Anne Øvrehus har siden 2014 

                                                      

2 The World Health Organization (WHO) 
3 The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 
4 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
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udgivet en række artikler, der giver et indblik i den nyeste danske viden på området forud for 

offentliggørelsen af endelige forskningsresultater samt samler viden fra ældre undersøgelser. Af 

hendes artikel Hepatitis C og stof(mis)brugere - udfordringer og nye muligheder  til webmagasinet 

Best Practice (juli 2016) fremgår det således, at en række faktorer gør sig gældende for danske 

intravenøse stofbrugere i forhold til smitte med og diagnosticering af hepatitis C: De fleste danske 

stofbrugere “påbegynder således et brug af stoffer, der kan injiceres, før de bliver 20 år”, “halvdelen 

får hepatitis C inden for det første år efter start af injektion” og “der går som oftest fire-fem år, fra 

man begynder med injektionsmisbrug, til man kommer i behandling” samt at “nye tilfælde af kronisk 

hepatitis C i Danmark forekommer næsten udelukkende blandt personer med brug af stoffer”.  

I Danmark er hepatitis C fortsat den mest udbredte blodoverførte sygdom hos intravenøse 

stofbrugere (Sundhedsstyrelsen 2013). De seneste opgørelser fra forskningsprojektet BEST 

(forskning i HCV tilknyttet stofindtagelsesrummet i Odense) lyder på 67 pct. smittede og 40 pct. med 

kronisk hepatitis C blandt de testede (Øvrehus et al 2016a), og der er udledt et samlet estimat for 

udbredelsen blandt intravenøse stofbrugere generelt på ca. 50 pct. smittede (Øvrehus et al 2016b), 

hvilket er på linje med de 52 pct. af intravenøse stofbrugere, som FN estimerer er smittet på 

verdensplan (UNODC et al, 2017, s. xv). Af de smittede udvikler 60-70 pct. kronisk leversygdom, 5-

20 pct. levercirrhose og 1-5 pct. dør af enten levercirrhose eller leverkræft (EMCDDA 2016, s. 13). 

Det bemærkes, at en ny anbefaling fra Medicinrådet trådte i kraft 1. november 2018, hvorefter alle 

med kronisk hepatitis C skal tilbydes (en stadig ret dyr) medicinsk behandling.5 

I Danmark vurderer Sundhedsstyrelsen desuden, at mellem halvdelen og 2/3 af intravenøse 

stofbrugere ikke er i kontakt med behandlingssystemet (Sundhedsstyrelsen 2017). Det indebærer 

nogle særlige udfordringer, som vi kommer nærmere ind på i rapportens best practice-anbefalinger 

– herunder vigtigheden af at nå stofbrugere tidligt i deres intravenøse stofbrug med viden om 

risikoreducerende adfærd og adgang til sterilt injektionsudstyr (dvs. også længe før de kommer i 

kontakt med behandlingssystemet). 

                                                      

5 https://medicinraadet.dk/nyheder/alle-med-kronisk-hepatitis-c-skal-behandles  

https://medicinraadet.dk/nyheder/alle-med-kronisk-hepatitis-c-skal-behandles
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3.2 Juridiske forpligtelser 

Som Gadejuristen beskrev i rapporten fra 2014 har det været antaget, at de danske kommuner ikke 

er egentligt retligt forpligtede til at udlevere sterilt injektionsudstyr pga. den generelle udformning 

af sundhedslovens § 119 om kommunernes forebyggelsesforpligtigelse. Bestemmelsens faktiske 

betydning må imidlertid fortolkes i lyset af den omfattende tilgængelige sundhedsfaglige viden og 

relevante anbefalinger.  

Som det fremgår af det ovenstående afsnit 3.1 om sundhed og forebyggelse er der ikke tvivl om, at 

der er betydelige sundhedsmæssige risici forbundet med stofbrugeres deling af injektionsudstyr og 

at udlevering af sterilt injektionsudstyr er et både effektivt og kosteffektivt forebyggelsestiltag. Der 

er tale om viden, der er offentlig og tilgængelig for kommunerne i eksisterende udgivelser fra den 

danske sundhedsstyrelse, fra WHO og øvrige kilder, således som gengivet allerede i Gadejuristens 

rapport fra 2014. Som det fremgår af nærværende rapport er den sundhedsfaglige viden på 

området blevet yderligere udbygget i de seneste år.  

I dette lys forekommer det for Gadejuristen ubegribeligt, såfremt der stadig skulle findes 

kommuner, der ikke anser det som en retlig forpligtelse efter sundhedslovens § 119 at udlevere 

sterilt injektionsudstyr til intravenøse stofbrugere i forebyggelsesøjemed.  

Dertil kommer, at Danmark også som stat har forpligtelser i henhold til international ret med henblik 

på at forebygge epidemier og sikre det højest opnåelige sundhedsniveau, særligt for 

marginaliserede grupper såsom stofbrugere.  

Danmark ratificerede i 1972 konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, og 

konventionen trådte i kraft i 1976. Af ØSKR-konventionens artikel 12 fremgår det, at 

medlemsstaterne er forpligtede til at forebygge epidemier. FN’s særlige rapportør på spørgsmålet 

om retten til sundhed, Anand Grover, specificerede i 2009 i forhold til hiv-epidemien, at staterne er 

forpligtede til at sikre “the right to highest attainable standard of health, particularly for 

marginalized communities, such as drug users” (Grover et al 2009, s. 4). 

Gadejuristen bemærker, at den daværende særlige rapportør, Paul Hunt, rejste stærk kritik af de 

svenske forhold i forlængelse af et besøg i Sverige i 2006. I rapporten konstaterer han, at udlevering 

af sterilt injektionsudstyr til stofbrugere fremmer realiseringen af retten til sundhed, fordi “harm-
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reduction programmes, including needle exchange programmes and associated health care, 

promote and protect the health of drug users and reduce transmission of communicable diseases 

such as hepatitis B and C and HIV” (Human Rights Council, 2007, punkt 60-62). I samme rapport 

pointerer han, at man ikke kan overlade et så basalt menneskerettighedsspørgsmål til et kommunalt 

skøn, idet det er regeringens ansvar at sikre en omfattende og landsdækkende skadesreduktions-

indsats, herunder udlevering af sterilt injektionsudstyr (HRC 2007, pkt. 60-62). 

WHO har i 2016, i den første samlede strategi for den globale sundhedssektor, angivet behovet for 

politiske forpligtelser, nationale strategier, ressourcemobilisering og afsættelse af midler, samt 

implementering og forbedring af eksisterende modeller som strategisk fokuspunkt nummer ét i 

forhold til bekæmpelsen af viral hepatitis (WHO 2016, s. 26 og 39). Samtidig anbefales det at benytte 

sig af sundhedsvidenskab til at manifestere nationale strategier i lovgivningen (WHO 2016, s. 42), 

hvilket Gadejuristen i øvrigt også anbefalede i kortlægningen i 2014. 

Gadejuristen påpegede eksempelvis tilbage i november 2009 overfor sundhedsministeren og 

Folketingets sundhedsudvalg statens forpligtelser om forebyggelse af bl.a. HCV i henhold til 

international ret. Kommunernes praksis på området er imidlertid fortsat vidt forskellig, og mange 

kommuner udleverer slet ikke sterilt injektionsudstyr. På baggrund af vores kortlægning i 2014 

anbefalede Gadejuristen derfor, på linje med WHO, UNAIDS og UNDOC m.fl., at udlevering af sterilt 

injektionsudstyr gøres til en klar retlig forpligtelse for kommunerne. Denne anbefaling må gentages 

på baggrund af nærværende rapport.  
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4 Metode 

Rapportens kortlægning er et resultat af en todelt proces, bestående af et litteraturstudie af danske 

og internationale best practice-anbefalinger (se hvilke og deres indhold i næste kapitel), samt en 

spørgeskemaundersøgelse.  

Litteraturen er udvalgt på baggrund af en systematisk gennemgang af referencer i relevante 

rapporter fra EMCDDA, WHO m.fl., dialog med danske forskere, en bred litteratursøgning online og 

i Det Kongelige Biblioteks database samt, naturligvis, Gadejuristens egne erfaringer og viden fra 

vores mangeårige kontakt med stofsubkulturen. 

Under sammenstillingen af litteraturen om best practice-anbefalinger og viden om danske forhold 

udarbejdede vi en række centrale spørgsmål til at belyse den aktuelle praksis i danske kommuner, 

hvad angår konkret målbare forhold, herunder udleverede udstyrsdele, udleveringsmetoder og 

udleveringsrestriktioner. Kort sagt handler disse spørgsmål om, hvad der udleveres, hvor det 

udleveres og hvordan det udleveres.  

Gadejuristen udsendte den 17. maj 2017 et digitalt spørgeskema til samtlige danske kommuner. 

Kortlægningen baserer sig primært på kommunernes egne besvarelser af dette spørgeskema. 

Gadejuristen har ikke foretaget en efterfølgende verificering af de oplysninger, kommunerne har 

bidraget med, men i enkelte tilfælde har kommunernes besvarelser været tvetydige. I disse tilfælde 

har vi foretaget opklarende opkald til respondenten og evt. inddraget den relevante 

udleveringsinstans (f.eks. apotek eller stofbehandlingssted) med henblik på at opnå en korrekt 

besvarelse. Undersøgelsen adskiller sig således fra vores udgivelse fra 2014, da vi i mindre grad har 

kontrolleret kommunernes besvarelser og ikke samtidig har sendt spørgeskemaer ud til apoteker.  

I spørgeskemaet blev alle kommuner bedt om at besvare detaljerede spørgsmål om, hvilke 

udstyrsdele kommunen udleverer, i hvilket regi udleveringen foregår samt hvilken metode, man har 

valgt at benytte til udleveringen. Der blev tillige spurgt til, hvornår på døgnet der er adgang til sterilt 

injektionsudstyr, samt til brugernes adgang til sterilt injektionsudstyr ved karantæne fra et af de 

kommunale udleveringssteder. Endelig har vi spurgt om, hvordan information om udleveringen når 

frem til stofbrugerne, samt om kommunerne har ændret praksis som følge af vores rapport fra 2014. 
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Det er ikke alle oplysninger, der vil blive gengivet i rapporten, idet vi i nærværende fremstilling har 

fokuseret på den generelle adgang og udviklingen heri.  

97 kommuner har deltaget i undersøgelsen ved skriftlig besvarelse af det udsendte spørgeskema. 

Én kommune (Furesø) har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen på grund af tidsmangel. Nogle 

kommuner har ikke besvaret alle spørgsmål i spørgeskemaet. Dette vil i fornødent omfang fremgå 

under gennemgangen af undersøgelsens resultater. Særligt har spørgsmål om estimater modtaget 

få besvarelser.  

For at kunne sammenligne kortlægningens resultater med undersøgelsen fra 2014 har vi tilstræbt 

enslydende spørgsmål. Der er dog foretaget mindre justeringer. Ved sidste kortlægning spurgte vi 

til, om kommunen udleverede sterilt injektionsudstyr indenfor egen kommunegrænse eller havde 

udliciteret behandlingsindsatsen til en kommune, der udleverer sterilt injektionsudstyr. Begge disse 

besvarelser kategoriserede kommunerne som havende udlevering af sterilt injektionsudstyr. Ved 

denne kortlægning har vi valgt at spørge til, hvorvidt kommunerne udleverer indenfor egen 

kommunegrænse. Det har vi hovedsageligt gjort for at kunne belyse, hvor borgerne faktisk har 

adgang til injektionsudstyr. Det vil samtidig være kommuner, der har taget aktivt stilling til at 

udlevere. Denne metodiske ændring medfører, at færre kommuner end ved seneste kortlægning 

står anført som havende sprøjteudlevering. Hvor det er relevant, vil vi angive sammenlignelige data.  

Vi har i denne omgang valgt at anvende tjenesten SurveyMonkey til indsamling og behandling af 

data, således at al data er behandlet elektronisk i modsætning til 2014, hvor vi manuelt behandlede 

og indtastede både fysiske spørgeskemabesvarelser og data indsamlet gennem semistrukturerede 

telefoninterviews. 
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5 Best practice-anbefalinger 

Udlevering af sterilt injektionsudstyr er et både veldokumenteret og kosteffektivt tiltag i forhold til 

at fremme intravenøse stofbrugeres sundhed og begrænse smitte med blodoverførte sygdomme. 

Og der findes omfattende viden om, hvad og hvordan der bør udleveres for at opnå den optimale 

effekt af udlevering af sterilt injektionsudstyr.  

I det følgende gennemgås både danske og udenlandske anbefalinger. De danske er udgivet af 

Sundhedsstyrelsen, mens de udenlandske er udgivet i FN-regi, særligt af WHO. Dertil kommer 

anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Canadian Health Institutes, der i 2013 og 2015 har udgivet 

omfattende gennemgange af evidensen på området. Anbefalingerne fra den canadiske 

arbejdsgruppe vil stå centralt i nærværende rapport. I supplement hertil vil Gadejuristens kendskab 

til danske forhold og behov blive inddraget. For overskuelighedens skyld vil vi først gennemgå, hvad 

der bør udleveres af sterilt injektionsudstyr. Derefter gennemgår vi anbefalingerne om hvordan og 

hvor, det bør udleveres. Til sidst opsummerer vi Gadejuristens samlede anbefalinger.  

Det skal dog allerede her påpeges, at der kan være store lokale forskelle på både foretrukne stoffer, 

foretrukket udstyr til injektion og f.eks. tilknytning til tilbud og institutioner mv. Gadejuristen 

anbefaler derfor, på linje med WHO og UNAIDS, UNODC m.fl., at lokale intravenøse stofbrugere 

involveres i udformningen af lokal udleveringspraksis, så målgruppen har direkte indflydelse på, 

f.eks. hvilke størrelser sprøjter og kanyler der er adgang til. Dette er helt afgørende for effektiviteten 

og rækkevidden af tilbuddet.  

5.1 Hvad der bør uddeles af injektionsudstyr 

Hvilke udstyrsdele, der udleveres, kan have afgørende effekt på udleveringsordningens smitte- og 

skadesreducerende potentiale.  

Det skal indledningsvist bemærkes, at det er gennemgående i litteraturen, at det også anbefales at 

udlevere f.eks. kondomer, glidecreme og rør til snifning af stof i forebyggelsesøjemed. Når sådanne 

anbefalinger ikke er gengivet i samme grad her i rapporten, skyldes det, at vi her alene fokuserer på 

udleveringen af injektionsudstyr. Gadejuristen mener naturligvis, at også sådanne 
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smitteforbyggende remedier, samt crack-piber, bør være tilgængelige for målgruppen bl.a. på de 

steder, hvor der udleveres injektionsudstyr.  

Den seneste danske vejledning om forebyggelse af hiv og hepatitis er udgivet af Sundhedsstyrelsen 

i 2013 (Vejledning om human immundefekt virus (HIV), hepatitis B og C virus – og forebyggelse af 

blodbåren smitte). I vejledningen omtales brug af sterilt injektionsudstyr sammen med screening og 

behandling som den centrale del af sundhedsvæsenets forebyggende og behandlende praksis. I 

vejledningen står intravenøse stofbrugere øverst på listen over personer med særlig risiko for at 

være smittet med hepatitis C. Det fremgår af vejledningen, at kommunerne ”bør” vejlede 

målgruppen om risici ved deling af brugt udstyr og bortskaffelse (Sundhedsstyrelsen 2013, s 35). 

Derudover præciserer vejledningen ikke krav til forebyggelsesindsatsen ift. denne målgruppe. I 

stedet henvises til National handlingsplan for forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere, som 

styrelsen udgav i 2007, der fortsat er den seneste aktuelle handlingsplan.  

I sin handlingsplan fra 2007 fremhæver Sundhedsstyrelsen promovering af bedre hygiejne omkring 

stofindtagelse gennem lokale programmer for udlevering af rent værktøj som ”det vigtigste 

forebyggelseselement” (Sundhedsstyrelsen 2007, s. 7).  Blandt potentielle smittebærere nævner 

Sundhedsstyrelsen sprøjter, kanyler, vandampuller, kogekar og skeer, filtre, vat og snifferør 

(Sundhedsstyrelsen 2007 og 2013). Selvom der således nævnes en begrænset mængde remedier 

indenfor kategorien sterilt injektionsudstyr, præciseres størrelser mv. ikke, men handlingsplanen 

bidrager trods alt med nogen viden om hensigtsmæssig tilrettelæggelse af en 

sprøjteudleveringsordning.  

Den føromtalte canadiske arbejdsgruppe udgav i 2013 en omfattende gennemgang af flere 

hundrede studier, der vurderede specifikke udstyrsdeles evne til at bære og videreføre smittefarlige 

vira, som f.eks. hepatitis og hiv (se Canadian Health Institutes 2013 og Gadejuristen 2014). I to 

omfattende rapporter fra 2013 og 2015 anbefaler Canadian Health Institutes, ud fra en gennemgang 

af smitterisici og risikoadfærd mm., udlevering af sprøjter, kanyler, vandampuller, kogekar, filtre, 

vat og snifferør, der også nævnes af Sundhedsstyrelsen, men derudover også udlevering af 

spritservietter, staseslanger og rygesæt. Der gives desuden anbefalinger til størrelser på sprøjter, 

kanyler og vandampuller samt krav til filtre, der ifølge anbefalingerne skal være højst .22 µm, 

således at flest mulige bakterier og vira opfanges (Dette filter opfanger dog ikke miltbrand). 
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Anbefalingerne omfatter også udleveringsmåden, der vil blive behandlet nedenfor.  (Canadian 

Health Institutes 2013, bl.a. s. 7 ff.).  

WHO, UNAIDS, UNODC m.fl. anbefaler ligeledes i deres nyeste implementeringsguide fra maj 2017, 

Implementing Comprehensive HIV and HCV Programmes with People Who Inject Drugs - practical 

guidelines for collaborative interventions (UNODC et al, 2017), et større udvalg end det 

Sundhedsstyrelsens fremhæver.  

Som nævnt vil der være lokale forskelle i behov og ønsker. Der anvendes typisk forskelligt 

injektionsudstyr til forskellige typer af injektioner. For eksempel injiceres der i de bittesmå blodårer 

i hånden oftest med de korteste, tyndeste nåle (f.eks. 12 mm), i lysken med de længste nåle (30 og 

40 mm) og i øvrige blodårer efter vane eller behov baseret på fysiologiske forskelligheder. Ligeledes 

giver forskellige stoffers natur anledning til at anvende større eller mindre pumper, alt efter hvor 

meget vand stoffet blandes med. For eksempel foregår injektion af knuste metadon-tabletter samt 

injektion af mikstur, efter Gadejuristens erfaring, gerne med enten 10 eller 20 ml pumper i Danmark. 

Det er på grund af sådanne forhold, at det er helt afgørende, at enhver udleveringsordning 

udarbejdes i tæt samarbejde med brugerne selv. 

På baggrund af de internationale og nationale erfaringer, kan anbefalingerne dog overordnet 

opsummeres således, at der bør udleveres sprøjter (pumper) i minimum 2, 5, 10 og 20 ml, og kanyler 

i minimum 12, 16, 25 og 30 mm, således at alle injektionsformer kan foretages sterilt. Når det er 

netop disse størrelser, der anbefales, sker det på baggrund af oplysninger fra stofbrugere og fra 

stofindtagelsesrummene om, hvad der oftest benyttes. Eksempelvis er det væsentligt, at der er en 

lang kanyle på mindst 30 mm til visse injektioner, og det derfor i almindelig ikke er nødvendigt med 

både 30 og 40 mm kanyler i sortimentet, medmindre der er særlige lokale praksisser eller ønsker. 

Derimod bør sterilt vand, filtre, spritservietter, sterilt vat, kogekar og staseslanger altid indgå i 

sortimentet. Endelig er der brudsikre beholdere, der ligeledes anbefales til undgåelse af genbrug af 

brugt injektionsudstyr, men som ikke er indgået i vores undersøgelse blandt kommunerne. Se mere 

herom nedenfor.  

Filtre benyttes til at suge det forberedte stof op i sprøjten før injektion. Ifølge den canadiske 

arbejdsgruppe (Canadian Health Institutes 2013) skal filteret have en maskefinhed på højst .22 µm, 
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således at flest mulige bakterier og vira opfanges. Dette filter opfanger dog ikke miltbrand. Det bør 

derfor overvejes også at stille miltbrand-filtre til rådighed.  

I stofbrugerpraksis benyttes vat ofte som filter ved klargøring af stoffet til injektion, og mange steder 

udleveres vat sammen med injektionsudstyr. Der er imidlertid en række sundhedsmæssige 

problemer ved at bruge vat som filter. Det vat, der udleveres, er typisk ikke sterilt, og det er ikke 

effektivt i forhold til at bortfiltrere bakterier. Da det også suger en del af stoffet, bliver vattet 

desuden ofte gemt, genbrugt eller endda solgt eller foræret til en abstinent bekendt. 

Specialproducerede filtre bortfiltrerer mere effektivt bakterier og optager en minimal del af stoffet. 

Sidstnævnte tillægges naturligvis stor betydning af stofbrugerne. Gadejuristen har ikke hørt om 

genbrug eller salg af de specialproducerede, smitteforebyggende filtre. Der skelnes derfor mellem 

udlevering af vat og filtre.  

Et kogekar er et lille metallisk kar på størrelse med en ske, der benyttes til opvarmning af stof. Som 

det fremgår figurerer skeer også som en smittekilde i litteraturen, idet skeerne benyttes ved 

klargøring af stof. Kogekar benyttes til det samme, men er et engangsprodukt. Der uddeles efter 

Gadejuristens oplysninger ikke skeer noget sted i Danmark, og da skeer og kogekar anvendes til 

samme formål, er der alene spurgt til kogekar i undersøgelsen.  

Staseslangen benyttes til at spænde om armen eller benet, for at få blodårerne til at fremstå 

tydeligere og dermed nemmere at ramme ved injektion.  

Vedrørende mængden af sterilt vand, anbefaler den canadiske arbejdsgruppe (Canadian Health 

Institutes 2013), at der udleveres beholdere på max 2 ml for at undgå deling og genbrug af brudte 

ampuller.  

Med brudsikre beholdere menes der beholdere til bortskaffelse af primært kanyler, som de gule 

bokse til medbringning, der allerede udleveres enkelte steder i Danmark, og som BrugerForeningen6 

og Gadejuristen i øvrigt har været med til at udvikle. I UNODC et al’s rapport fremgår sådanne 

beholdere som en central del af udstyret i forhold til at minimere risikoen for kanyleaffald på 

                                                      

6 BrugerForeningen for aktive Stofbrugere. http://brugerforeningen.dk/  

http://brugerforeningen.dk/
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gadeplan og risikoen for smitte ved stikstader. Særligt i forbindelse med stofbrugeres egen private 

distribution af injektionsudstyr til stofbrugere uden systemkontakt. Sådanne beholdere forhindrer 

genbrug og tjener til evig påmindelse om sikker bortskaffelse.  

I forhold til Gadejuristens rapport fra 2014 er det nyt, at der nu anbefales brudsikre beholdere som 

en fast del af sortimentet fra alle udleveringssteder. Vi har ikke medtaget brudsikre beholdere som 

specifik svarmulighed i vores undersøgelse, idet de ikke indgår i Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

og fordi den ovennævnte anbefaling fra FN og WHO først kom efter udfærdigelsen af vores 

spørgeskema var færdiggjort. Det er derfor ikke et parameter i vores vurdering af kommunernes 

aktuelle praksis. Vi ser dog et klart potentiale i udleveringen af brudsikre beholdere og de indgår 

derfor i vores anbefalinger, ligesom de også indgår i eksempelvis Esbjerg Kommunes ordning. 

5.2 Hvordan der bør udleveres injektionsudstyr 

De danske udgivelser fra Sundhedsstyrelsen giver ikke anvisninger i forhold til, hvor eller hvordan 

sprøjteudleveringen bør foregå. I Gadejuristens seneste kortlægning blev det forklaret, at 

intravenøse stofbrugere ikke er en homogen målgruppe, men individer med gavn af forskelligartede 

tilbud. En australsk brugerundersøgelse fra 2015 – No one likes to use the dirties - viser lignende 

observationer, som dem Gadejuristen beskrev i 2014, nemlig, at nogle stofbrugere foretrækker 

udlevering fra et apotek (særligt unge eller stofbrugere med sporadisk eller nyligt påbegyndt 

injektionsbrug og når omstændighederne i øvrigt er sådan, at dette opleves mest anonymt, hvilket 

imidlertid sjældent er tilfældet i mindre byer i provinsen), nogle foretrækker væresteder, hvor de 

alligevel kommer, mens andre – eller samme i andre perioder – foretrækker at afhente 

injektionsudstyr i forbindelse med afhentning af substitutionsmedicin (Gadejuristen, 2014, del 3 og 

Duvnjak et al 2015, s. 21 f. og 48 ff.).  

Canadian Health Institutes’ rapport fra 2015 indeholder en detaljeret gennemgang af evidensen for 

forskellige udleveringsformers fordele og ulemper i forhold til at nå specifikke grupper, herunder 

intravenøse stofbrugere uden kontakt til behandlingssystemet. Det anbefales i denne rapport at 

tilbyde en bredde af udleveringsformer for at optimere effekten på intravenøse stofbrugeres 

risikoadfærd også uden for sundhedsvæsenet (Canadian Health Institutes 2015, s. 7 f.). Denne 

anbefaling deles af de nyeste publikationer fra WHO, UNODC, UNAIDS m.fl. (WHO, 2016. s. 32 og 

34, UNODC et al, 2017, s. xv ff.).  
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Det anbefales generelt at have udlevering fra steder med flere forskellige tilbud til målgruppen, 

herunder de steder, hvor der er adgang til substitutionsmedicin, screening og behandling for 

hepatitis C mv. suppleret med forskellige mindre stationære og mobile udleveringsformer som f.eks. 

fra væresteder, apoteker og udgående medarbejdere, der er klædt på til også at rådgive om sikrere 

og smittereducerende injektionspraksis (Canadian Health Institutes 2015, s. 7-14 samt UNODC et al, 

s. 57-66). Canadian Health Institutes rapport fra 2015 omtaler udlevering fra steder med mulighed 

for stofbehandling, udredning og henvisningshjælp som den mest effektive i forhold til at forebygge 

skader, højne vidensniveauet om smitterisici og styrke relationen til intravenøse stofbrugere 

(Canadian Health Institutes, s. 12).  

WHO, Canadian Health Institutes og UNODC et al vurderer, at apoteker er den mest benyttede 

udleveringsform blandt unge stofbrugere med mere sporadisk intravenøst stofbrug og blandt 

stofbrugere tidligt i deres intravenøse stofbrug. WHO, Canadian Health Institutes og UNODC et al 

anbefaler derfor at udvikle et undervisningsmateriale til at klæde apotekerpersonale på til at rådgive 

og henvise intravenøse stofbrugere (Canadian Health Institutes 2015 og UNODC et al 2017). 

Gadejuristen bekendt findes der ikke et sådant dansk undervisningsmateriale. 

I henhold til danske forhold vil det være relevant, at samtlige herberger/botilbud med intravenøse 

stofbrugere som beboere tilbyder adgang til sterilt injektionsudstyr. Idet man her ofte har 

kontinuerlig kontakt, er der et stort potentiale for at sikre viden om forebyggelse, smitteveje og 

risikoadfærd i dette regi. Dette giver mulighed for at øge vidensniveauet i målgruppen og bedre 

forudsætninger for at påvirke uhensigtsmæssig praksis.  

Den ovenfor nævnte canadiske rapport behandler ikke herberger og botilbud separat, men omtaler 

generelle forhold ved stationære udleveringssteder, der relaterer sig til forholdene på herberger og 

botilbud. Sprøjteudlevering fra steder, hvor flere forskellige ydelser til stofbrugere er samlet, har en 

større effekt end andre udleveringssteder. Det ses på steder med adgang til 

substitutionsbehandling, oplysning om sikrere injektionsadfærd, overdosisforebyggelse, 

screeningprogrammer og kondomudlevering (Canadian Health Institutes 2015, s. 12). Udlevering af 

sterilt injektionsudstyr fra herberger og botilbud kan derfor være et af de mest effektive 

smitteforebyggende tiltag. 
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I modsætning til herberger/bosteder er det særlige ved væresteder, at de ofte er små og kan have 

skiftende brugergrupper. Den canadiske rapport fra 2015 anbefaler i den sammenhæng, at der 

tænkes i måder at øge personalets viden om forebyggelse og henvisningsmuligheder samt 

muligheder for at facilitere peer-to-peer projekter, hvor stofbrugerne selv klædes på til at 

videreformidle viden om smitteveje, forebyggelse og screeningsmuligheder og uddele sterilt 

injektionsudstyr til brugere i også udkanten af stofmiljøet (Canadian Health Institutes 2015, s. 13). 

Canadian Health Institutes’ rapport fra 2015 beskriver mobile udleveringsformers fordele sådan, at 

de i højere grad kan nå den del af de intravenøse stofbrugere, der er afskåret fra at benytte sig af 

stationære udleveringssteder som følge af karantæne eller konflikter med andre stofbrugere, samt 

nå ud til stofbrugere, der ikke er en del af en åben stofscene (enten fordi de ikke er mobile selv, eller 

fordi de af andre årsager har isoleret sig) (Canadian Health Institutes 2015, s. 15 f.). Det er uvist, 

hvorfor der ikke er flere danske kommuner der benytter sig af denne mulighed, da det må 

konstateres, at målgruppen for denne udleveringsform er anderledes end for eksempelvis apoteker, 

der, af blandt andre Canadian Health Institutes, anbefales som udleveringsform i kommuner med 

tyndtbefolkede områder.  

På baggrund af den tilgængelige viden må det fremhæves, at det er særligt vigtigt, at udleveringen 

sker flere forskellige steder, hvorfra det er sandsynligt at nå målgruppen, som forudsætning for at 

appellere til flest muligt. Udleveres der alene i behandlingsregi, risikerer man eksempelvis at 

udleveringen ikke når ud til størstedelen af målgruppen. I Danmark er op mod to tredjedele af de 

mest udsatte stofbrugere ikke kendt i behandlingssystemet (Sundhedsstyrelsen 2017), og der går 4-

5 år før en intravenøs stofbruger bliver indskrevet i behandling første gang (Øvrehus 2016). Alt for 

mange er allerede smittede med hepatitis C, når de første gang kommer i kontakt med 

behandlingssystemet.  

Også ønsket om anonymitet bør respekteres, for at opnå den størst mulige effekt. Det kan udgøre 

en væsentlig barriere at skulle spørge personale efter injektionsudstyr. Særligt, hvis den 

pågældende er indskrevet i behandling og kan frygte, at det kan få uønskede konsekvenser for 

behandlingen, hvis der efterspørges eller afhentes udstyr til injektion (indskrænket frihed, ændret 

dosis mv.). Der bør derfor indtænkes mulighed for reel anonymitet i udleveringen, hvilket 

eksempelvis kan ske ved postordrelevering, gerne administreret af brugerorganisationerne selv. 
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Påtænker man at benytte udlevering via apotek, skal man være opmærksom på, at stofbrugere i 

mindre lokalsamfund ikke nødvendigvis oplever det som anonymt at hente injektionsudstyr på det 

lokale apotek. Det bør derfor tilstræbes at supplere med andre udleveringsmuligheder.  

Sammenfattende er det væsentlige, at der udleveres fra en variation af steder. Behandlingssteder 

og apoteker kan være særligt væsentlige, men også herberger/bosteder, væresteder, mobil 

udlevering samt postordrelevering fra uafhængig NGO bør overvejes.  

For at følge best practice på området med henblik på at opnå den bedst mulige forebyggelse, skal 

der således uddeles alt udstyr, som stofbrugere ønsker at benytte til stofindtag. Udleveringen skal 

ske fra steder, hvor målgruppen kommer og opholder sig.  

Samtlige danske og internationale instanser anbefaler, at der altid udleveres i rigelige mængder. 

ifølge Canadian Health Institutes er effekten bedst ved udlevering af 150 pct. i forhold til det behov, 

stofbrugeren angiver. Begrundelsen er, at alle udstyrsdele kan bære smitte med især hepatitis C, og 

steril injektion skal stadig være mulig, hvis noget beskadiges. Ligeledes kan vedkommende tilbyde 

sterilt værktøj til en stofinjicerende bekendt, såfremt der skulle opstå behov, hvorved deling og 

social betinget eksponering for smitte mindskes.  

Stofbrugere har en særlig kontakt til andre stofbrugere, som systemet ikke kan eftergøre. Der er 

derfor et stort potentiale i egentlige peer-to-peer-ordninger, hvor stofbrugere selv fordeler 

injektionsudstyr og formidler viden. Denne tilgang har vist sig effektiv til at nå nye og mere isolerede 

stofbrugere uden systemkontakt på et tidligere tidspunkt i stofkarrieren.  

Da der altid bør udleveres i rigelige mængder, bør der aldrig stilles krav om modydelse for udlevering 

af sterilt injektionsudstyr. Bytteordninger frarådes eksplicit i de canadiske anbefalinger og af WHO 

og UNODC. Det kan helt generelt tilføjes hertil, at enhver forhindring eller barriere for at få fat i 

sterilt injektionsudstyr vil øge smitterisikoen og derfor bør elimineres. Udsatte stofbrugere lever i 

høj grad i en her-og-nu-kultur, hvor akut stofbehov, abstinenser, kriminalisering og øvrige 

stressende livsforhold let udkonkurrerer egenomsorg og langsigtet varetagelse af eget helbred.  
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5.3 Opsummerende anbefaling 

I overensstemmelse med best practice på området, anbefaler Gadejuristen således, at der uddeles 

alle de slags udstyr, som stofbrugerne ønsker at benytte til injektion, i rigelige mængder (dvs. 150 

pct. af det af stofbrugerne selv udbedte), dette også for at stofbrugere selv kan videredistribuere. 

Bytteordninger frarådes.  Det anbefales, at der udleveres fra flere steder, herunder steder hvor der 

er mulighed for at afhente anonymt.  

På den følgende side er de væsentlige konklusioner samlet i en form, der giver overblik og kan 

bruges som reference i lokal tilrettelæggelse af udleveringsordninger for sterilt injektionsudstyr.  
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6 Oversigt: Best practice for sprøjteudlevering  

Sådan bør udleveringen af sterilt injektionsudstyr tilrettelægges i overensstemmelse med danske 

og internationale anbefalinger om best practice.  

Hvad, der bør udleveres: Der bør udleveres alt det udstyr, som injicerende stofbrugere faktisk 

benytter eller ønsker at benytte ved injektion. Udvalget bør suppleres på baggrund af lokale 

stofbrugeres tilkendegivelser og behov, men bør som minimum omfatte følgende:  

• Sprøjter (pumper) i 2 ml, 5 ml, 10 ml og 20 ml  

• Kanyler i 12 mm, 16 mm 25 mm og 30 mm 

• Filtre med en maskefinhed på højest .22 µm, samt evt. miltbrandfiltre  

• Sterilt vand (i 2 ml-beholdere for at undgå deling og genbrug af ampuller)  

• Spritservietter 

• Sterilt vat 

• Kogekar 

• Staseslanger 

• Brudsikre beholdere til sikker opbevaring af brugt injektionsudstyr 

Hvordan der bør udleveres: Der bør udleveres fra så mange relevante steder som muligt, for 

at gøre det nemt og bekvemt for intravenøse stofbrugere at få fat i sterilt injektionsudstyr. 

Udlevering i behandlingsregi og på apoteker er væsentligt, men bør ikke stå alene. Det er 

vigtigt, at der sikres reel mulighed for anonymitet. I øvrigt bør der udleveres i rigelige 

mængder, dvs. mindst 150 pct. af det af stofbrugeren selv udbedte, dette også med henblik 

på egen videredistribution i stofkulturen. Såkaldte bytteordninger, hvor udlevering af sterilt 

injektionsudstyr er betinget af en modydelse, bør ikke anvendes.   

 

Glem ikke snifferør, rygesæt, kondomer og glidecreme. 
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7 Kommunernes udlevering af sterilt injektionsudstyr 

7.1 Antal kommuner, der udleverer sterilt injektionsudstyr 

Der er modtaget besvarelser fra 97 kommuner. Én kommune har slet ikke besvaret spørgeskemaet. 

Det nedenstående er således baseret på besvarelse fra de 97 kommuner. De har alle svaret på, 

hvorvidt kommunen udleverer sterilt injektionsudstyr indenfor egen kommunegrænse.  

56 kommuner (58 pct.) har svaret, at der udleveres sterilt injektionsudstyr indenfor egen 

kommunegrænse, mens 41 (42 pct.) kommuner angiver, at der ikke udleveres sterilt 

injektionsudstyr indenfor egen kommunegrænse.  

 

Sammenregner man indbyggertallet for de kommuner, der ikke udleverer sterilt injektionsudstyr, 

bor ca. 1.386.000 indbyggere eller knap 1/4 af den danske befolkning i kommuner uden adgang til 

sterilt injektionsudstyr, heraf ca. 900.000 i alderen 15-64 år. Sundhedsstyrelsen estimerer, at 3,6 

promille af den danske befolkning mellem 15 og 64 år er intravenøse stofbrugere 

(Sundhedsstyrelsen 2017). I den optik kan det antages, at ca. 3.200 af Danmarks estimerede 13.000 

intravenøse stofbrugere (Sundhedsstyrelsen 2017) bor i kommuner uden adgang til sterilt 

injektionsudstyr.  

Figur 1: Udlevering af sterilt injektionsudstyr

Kommuner, der udleverer inden for egen kommunegrænse

Kommuner, der ikke udleverer indenfor egen kommunegrænse
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Det skal her påpeges, at vi i Gadejuristens kortlægning fra 2014 også talte de kommuner, der får sin 

behandlingsindsats varetaget af en anden kommune eller privat aktør, der har udlevering (dvs. at 

udleveringen foregår i en anden kommune, end den adspurgte). I denne kortlægning har vi valgt at 

fokusere på, hvorvidt der faktisk er injektionsudstyr tilgængeligt indenfor kommunegrænsen i den 

kommune, der besvarer spørgeskemaet. 

I 13 tilfælde har kommuner, der ikke udleverer indenfor egen kommunegrænse, anført, at den 

kommune, der varetager behandlingen, udleverer sterilt injektionsudstyr til stofbrugere indskrevet 

i behandling. To kommuner har anført at have udlevering via apotek (efter at have svaret nej til, 

hvorvidt der er udlevering indenfor egen kommunegrænse), hvilket i begge tilfælde efter opringning 

til de pågældende apoteker dog viste sig ikke at være tilfældet. De to pågældende kommuner er 

derefter blevet ringet op og informeret om, at de ikke har gratis udlevering af sterilt injektionsudstyr 

via apotek.  

Som nævnt udleverer 56 danske kommuner (58 pct.) sterilt injektionsudstyr indenfor egen 

kommunegrænse. Medregner man de kommuner, der tilkøber sig behandling af en instans, der 

udleverer sterilt injektionsudstyr i behandlingsregi, bliver antallet 69 kommuner (71 pct.). Dette tal 

er sammenligneligt med resultatet fra Gadejuristens kortlægning fra 2014, og viser en udvikling, 

hvor yderligere fem kommuner i dag finansierer udlevering af sterilt injektionsudstyr i en eller anden 

form.   

Samtidig kan vi konstatere, at nogle kommuner, der udleverede sterilt injektionsudstyr ved 

Gadejuristens kortlægning i 2014, ikke længere udleverer. Eksempelvis har en ny apoteker, der 

varetager apoteksdriften i Dragør og Tårnby kommuner besluttet at ophøre med at udlevere i 

apoteksregi (disse kommuners eneste udleveringsform). Derudover er flere kommuner, der 

benytter sig af Center for Forsorg og Behandling (tidligere Nordsjællands Misbrugscenter) ligeledes 

ophørt med at have udlevering i behandlingsregi, idet Center for Forsorg og Behandling ikke længere 

ser udlevering som foreneligt med at være et behandlingssted, og mener, at sprøjteudlevering bør 

være en myndighedsopgave, som det fremgår af spørgeskemabesvarelsen.  
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7.2 Årsager til ikke at udlevere sterilt injektionsudstyr 

De kommuner, der ingen udlevering af sterilt injektionsudstyr har indenfor deres kommunegrænse, 

er Albertslund, Allerød, Assens, Brønderslev, Dragør, Egedal, Fanø, Favrskov, Fredensborg, 

Frederikshavn, Gribskov, Hedensted, Hillerød, Hjørring, Hørsholm, Ishøj, Jammerbugt, Kerteminde, 

Langeland, Lemvig, Lyngby-Taarbæk, Læsø, Middelfart, Norddjurs, Nordfyn, Nyborg, Odder, Rebild, 

Rudersdal, Rødovre, Samsø, Solrød, Stevns, Struer, Syddjurs, Tønder, Tårnby, Vallensbæk, Vejen, 

Ærø og Aabenraa.  

De kommuner, der ikke udleverer sterilt injektionsudstyr, er blevet bedt om at svare på, hvorfor der 

ikke udleveres. Nogle kommuner har givet uddybende kommentarer.  

Gadejuristen er opmærksom på, at behovet for sterilt injektionsudstyr og specifikke udstyrsdele 

varierer lokalt. I forbindelse med undersøgelsen er kommunerne derfor blevet spurgt til antallet af 

borgere i substitutionsbehandling med intravenøst stofbrug, da dette også oplyses i forhold til 

stofmisbrugsdatabasen SMDB. Kommunerne er også blevet bedt om at anslå antallet af borgere 

med et intravenøst stofbrug, der ikke er i behandling.  

18 kommuner tilkendegiver i deres uddybende besvarelser, at der ikke er behov for udlevering. Otte 

af disse begrunder denne vurdering med, at målgruppen ikke i tilstrækkelig grad har efterspurgt 

injektionsudstyr. Som eksempler kan nævnes, at en kommune har anført at have haft tre-fire aktivt 

injicerende stofbrugere, og at behovet for sterilt injektionsudstyr “derfor ikke er tilstede” 

(Norddjurs). En anden kommune har anført, at “een borger” har efterspurgt det, og at der derfor 

ikke er et behov (Middelfart). Tre kommuner angiver, at de har planer om at undersøge behovet 

nærmere og tilbyde udlevering af sterilt injektionsudstyr, hvis behovet viser sig.  

Femten af de 18 kommuner, der angiver ikke at have behov, har oplyst, at de har borgere indskrevet 

i substitutionsbehandling. De 15 kommuner har tilsammen 471 borgere indskrevet. Der er selvsagt 

ikke nødvendigvis et sammenfald mellem substitutionsbehandling og injektion for den enkelte 

stofbruger, men dels erfaringsmæssigt, dels omfanget taget i betragtning kan indikere, at der nok 

kan forventes at være injicerende brugere i kommunerne. Alligevel vurderer disse kommuner, at 

behovet for udlevering af sterilt injektionsudstyr ikke er til stede.  
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Otte af de 18 kommuner angiver, at have borgere indskrevet i behandling, der på 

indskrivningstidspunktet injicerede stoffer. Yderligere én kommune vurderer, at der er personer 

udenfor behandling, der injicerer. I disse ni kommuner vurderes det altså, at der ikke er noget 

behov, selvom de er bekendt med, at der er injicerende stofbrugere i kommunen. Efter de tal, der 

er angivet, drejer det sig om 215 personer.   

11 af de kommuner, der ikke udleverer injektionsudstyr indenfor deres kommunegrænse angiver, 

at opgaven varetages af den kommune eller det behandlingssted, som borgere henvises til i 

forbindelse med stofbehandling. I disse kommuner er der således ikke tilsvarende adgang til sterilt 

injektionsudstyr for intravenøse stofbrugere, der ikke er indskrevet i stofbehandling, som for de 

borgere, der er indskrevet i behandling.  

Fire kommuner (Solrød, Assens, Odder og Rebild) har besluttet at ville påbegynde udlevering, 

såfremt behovet viser sig, men har endnu ikke indkøbt udstyr og tilbød dermed ikke på tidspunktet 

for dataindsamlingen adgang til sterilt injektionsudstyr.  

To kommuner angiver at være imod udlevering i behandlingsregi (Hillerød og Hørsholm). Begge 

kommuners besvarelser er udført af den samme regionale behandlingsinstitution, der siden 

Gadejuristens kortlægning fra 2014 har valgt at ophøre med udlevering (Center for Forsorg og 

Behandling). Yderligere én kommune angiver, at deres lægekonsulent er imod udlevering af sterilt 

injektionsudstyr generelt, hvorfor kommunen ikke udleverer (Gribskov). 

To kommuner angiver, som allerede nævnt, at en ny apoteker på Tårnby og Dragør apoteker har 

besluttet ikke at fortsætte den hidtidige udleveringsaftale med behandlingsstedet KABS. To andre 

kommuner angiver, at de ikke har udlevering indenfor egen kommunegrænse, men anfører 

andetsteds, at udstyret kan afhentes på apoteket. Ved opklarende opkald til apoteket meddeler 

apotekerne, at der ikke udleveres sterilt injektionsudstyr vederlagsfrit. 

Én kommune angiver at være af den opfattelse, at udlevering af sterilt injektionsudstyr ikke er et 

lovkrav, og at det derfor ikke tilbydes (Hedensted). 

Gadejuristen hæfter sig ved, at hovedparten af de 41 kommuner, der ikke udleverer indenfor egen 

kommunegrænse, ikke begrunder deres valg med en direkte politisk beslutning om ikke at udlevere.  
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7.3 Forskellige udleveringsformer og -metoder 

Som omtalt i best practice-afsnittet, er det væsentligt for effekten af udleveringen, at den sker fra 

forskellige steder og tilbud, som stofbrugerne kommer og opholder sig.  

Under kategorien ‘udleverer fra stofbehandlingsinstitutioner’ hører også udlevering fra det 

kommunale eller regionale behandlingscenter, herunder fra medicinudleveringen. Kategorien 

dækker over meget forskellige udleveringsordninger fra stofbehandlingsinstitutionerne. Nogle 

steder kan den intravenøse stofbruger anonymt og uden forudgående kontakt med personalet 

forsyne sig med sterilt injektionsudstyr. I andre sammenhænge er der tale om individuelt 

tilrettelagte forløb med en udleveringsordning. Oftest forudsætter udlevering af sterilt 

injektionsudstyr dog henvendelse til personalet, dette således på bekostning af anonymitet. 

 

Af de 56 kommuner, der udleverer sterilt injektionsudstyr indenfor egen kommunegrænse, er der 

41 (73 pct.), der udleverer fra stofbehandlingsinstitutioner. Ud af disse har 11 kommuner denne 

som eneste udleveringsform, hvoraf ni svarer, at de udleverer til alle, der henvender sig med behov, 

mens to udelukkende udleverer til stofbrugere indskrevet i behandling.  
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Under kategorien ‘udleverer fra apoteker’ hører de apoteker, der har en faktureringsaftale med 

kommunen, således at tilbuddet er gratis for stofbrugeren. 24 (43 pct.) af de 56 udleverende 

kommuner udleverer fra apoteker. Af disse har ni kommuner denne som eneste udleveringsform.  

Under kategorien ‘udleverer fra væresteder’ hører væresteder, varmestuer og caféer målrettet 

stofbrugere. 19 (34 pct.) af de 56 kommuner udleverer fra væresteder. Af disse har to kommuner 

denne som eneste udleveringsform 

Ti (18 pct.) af de 56 udleverende kommuner udleverer fra udgående gadeplansmedarbejdere og 

SKP’ere. Af disse har én kommune denne som eneste udleveringsform (Skanderborg). Som det 

fremgår nedenfor under de øvrige udleveringsformer, findes der dog flere kommuner, der har 

ordninger, der kan betegnes som mobile.  

Ni (16 pct.) af de 56 kommuner, der udleverer sterilt injektionsudstyr indenfor egen 

kommunegrænse, udleverer på herberger/botilbud. Ingen af disse har denne som eneste 

udleveringsform.  

Under kategorien ‘udleverer fra andet tilbud målrettet stofbrugere’ hører øvrige udleveringsformer, 

hvor intravenøse stofbrugere uden egenbetaling kan få udleveret sterilt injektionsudstyr. Elleve (20 

pct.) af de 56 kommuner har en sådan udleveringsform. Ingen har denne som eneste 

udleveringsform. Kommunerne er ved denne svarmulighed blevet bedt om at uddybe, hvilke(t) 

tilbud der er tale om. Svarene dækker over alt fra udlevering på politistationen (Vordingborg, der 

også angiver at have udlevering gennem stofbehandling og apoteker), til varmestuer, udkørende 

sygeplejersker og fixerum/stofindtagelsesrum, og rummer dermed en vifte af tilbud udformet efter 

lokale behov og midler. 

7.4 Kombinationen af udleveringsformer og -metoder  

Som det fremgår udleverer de fleste kommuner injektionsudstyr flere steder. I det følgende 

uddybes det, hvor mange og hvilke kombinationer der er tale om.  

Af de 97 kommuner, der har besvaret Gadejuristens undersøgelse, har 28 (29 pct.) af kommunerne 

ingen former for udlevering, hverken indenfor egen kommunegrænse eller i tilknytning til tilkøb af 

behandling udenfor kommunegrænsen.  Ved Gadejuristens kortlægning fra 2014 var der 34 
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kommuner i denne kategori, og der er således tale om en vis fremgang, idet der dog er færre 

kommuner, der ingen udlevering har.  

 

Tretten (13 pct.) af de 97 kommuner angiver at have udlevering gennem anden aktør, herunder 

gennem stofbehandling tilkøbt hos andre kommuner eller regioner. En af disse (Kerteminde) 

angiver, at de ikke udleverer sterilt injektionsudstyr indenfor egen kommunegrænse, idet 

behandlingsindsatsen varetages af en anden kommune (Odense), der dog ikke har udlevering i 

behandlingsregi, men fra hhv. herberger/botilbud og væresteder. Gadejuristen har i forbindelse 

med undersøgelsen spurgt til, hvorvidt den førstnævnte kommune mener, at den kommune der 

varetager stofbehandlingsindsatsen for dem, tillige varetager udlevering af sterilt injektionsudstyr 

på deres vegne, hvortil de svarede ja. Det har ikke været muligt for Gadejuristen at få oplyst, 

hvorvidt den pågældende kommune medfinansierer udleveringen af sterilt injektionsudstyr fra de 
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pågældende udleveringssteder, og kommunens besvarelse ligger derfor fortsat til grund for 

kategoriseringen.  

Af de 56 kommuner, der udleverer sterilt injektionsudstyr indenfor egne kommunegrænser, har 23 

(41 pct.) kommuner kun én udleveringsform. De lever således ikke op til anbefalingen om at have 

bredde i udleveringsformer.   

Af disse 23 med kun én udleveringsform har 11 udlevering gennem stofbehandlingsinstitutioner, 

hvoraf ni anfører, at de udleverer til alle, der henvender sig med behov, og to kommuner 

udelukkende udleverer til stofbrugere indskrevet i behandling. Ni kommuner udleverer 

udelukkende fra apoteker. To kommuner har udelukkende udlevering fra væresteder, og én har 

udlevering gennem en udgående funktion/SKP.  

Sytten (30 pct.) af de 56 udleverende kommuner har to udleveringsformer. Af disse har 15 

udlevering fra stofbehandlingsinstitutioner som den ene udleveringsform.  I seks af disse kommuner 

sker udlevering fra stofbehandlingsinstitution i kombination med udlevering fra apotek, i fem 

kommuner i kombination med udlevering fra væresteder og i to kommuner i kombination med et 

andet tilbud målrettet stofbrugere. Disse kombinationer ligger i tråd med de internationale 

anbefalinger om at kombinere udleveringsformer med fokus på også at have udlevering i 

forbindelse med tilbud om substitutionsbehandling, udredning, og sagsbehandlings- og 

henvisningskompetence (Canadian Health Institutes 2015, del 1 og UNODC et al,2017, del 3).  

Elleve (20 pct.) af de 56 kommuner har tre udleveringsformer. Ni af de 11 kommuner har en 

kombination, hvori der indgår udlevering fra stofbehandlingsinstitution. Der synes ikke at være 

nogle foretrukne kombinationer, idet ingen af kombinationerne praktiseres af mere end to 

kommuner. 

Fire (7 pct.) af 56 kommuner har fire udleveringsformer. Alle fire kommuner praktiserer en 

kombination af udlevering fra stofbehandling og værested. I tre af disse kommuner indgår også 

udlevering fra apotek blandt udleveringsformerne.  
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En (2 pct.) af 56 kommuner har fem udleveringsformer, der består i kombinationen af udlevering 

fra stofbehandlingsinstitutioner, væresteder, apoteker, herberger/botilbud og andre tilbud 

målrettet stofbrugere, herunder fixerum/stofindtagelsesrum og sundhedsrum. 

7.5 Hvad der udleveres af sterilt injektionsudstyr 

Det kan variere meget fra kommune til kommune, hvad der konkret udleveres af injektionsudstyr. 

Ud fra besvarelserne kan kommunerne dog inddeles i fire overordnede grupper eller kategorier. 

 

Der er først og fremmest de kommuner, der lever op til de internationale best practice-anbefalinger, 

som vi har opsummeret dem i denne rapport og selv anbefaler. Der er dernæst de kommuner, der 
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lever op til de anbefalinger, som den danske sundhedsstyrelse har udgivet. Dertil kommer de 

kommuner, der udleverer, men ikke lever op til gældende anbefalinger. Endelig er der de 

kommuner, der slet ikke udleverer.  

En kommune (Esbjerg) lever op til både Sundhedsstyrelsens, WHO’s, UNAIDS’s, Canadian Health 

Institutes og Gadejuristens anbefalinger for både udleveret injektionsudstyr og variation i 

udleveringssteder. Det er en forbedring i forhold til 2014, hvor ingen kommuner imødekom alle best 

practice-anbefalinger. Det er dog med det forbehold, at det udleverede vat ikke er sterilt, men ingen 

kommuner i Danmark udleverer sterilt vat. Esbjerg udmærker sig desuden særligt ved at have 

udlevering af brudsikre beholdere, men i skrivende stund er det ikke muligt at være anonym 

afhenter af sterilt injektionsudstyr på de kommunale udleveringssteder i Esbjerg.  

Inklusive den ovennævnte kommune lever ni kommuner op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, 

hvilke udstyrsdele der bør udleveres7, hvilket er en forbedring i forhold til 2014, hvor kun tre 

kommuner levede op til de danske myndigheders egne anbefalinger. Det drejer sig om Aarhus, 

Esbjerg, Frederiksberg, Glostrup, Herning, Kolding, København, Silkeborg og Vejle.  

Gruppen af kommuner, der udleverer, men ikke gør det i overensstemmelse med best practice eller 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, består af 47 kommuner. Heriblandt findes både kommuner, der 

udleverer alle anbefalede udstyrsdele undtagen kogekar og filtre, og kommuner, der udleverer 

udstyr til én injektionsform uden sterilt vand eller spritserviet. Der er således stor spredning i 

gruppens faktiske udlevering. Som også tidligere omtalt, kan dette have stor betydning for effekten 

af udleveringen, da intravenøse stofbrugere typisk benytter forskelligt injektionsudstyr efter 

stoftype og steder på kroppen, hvor der injiceres. Selvom der kun er en enkelt kommune, der lever 

op til alle best practice-anbefalinger, er der ti ]18 pct.] af de 56 kommuner, der udleverer 

injektionsudstyr, der udleverer til alle injektionsformer. Der er dog her tale om en tilbagegang, siden 

Gadejuristens rapport fra 2014, idet 23 kommuner dengang udleverede udstyr til alle typer af 

injektioner.  

                                                      

7 Dog undtaget snifferør, da ingen danske kommuner udleverer disse. Dette er ikke taget i betragtning i denne 
sammenhæng, da snifferør ikke benyttes ved injektion.  
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Et interessant fokuspunkt er, hvorvidt der udleveres udstyr til desinfektion af injektionsstedet og 

sterilt vand. Sytten (30 pct.) af de 56 kommuner, der udleverer injektionsudstyr, udlever enten ikke 

sterilt vand eller spritservietter.  

Det er særligt bemærkelsesværdigt, at der siden Gadejuristens kortlægning i 2014 er sket en 

fordobling fra seks til 13 (23 pct.) af de udleverende kommuner, der ikke udleverer sterilt vand, da 

kommunerne får statsligt tilskud hertil. De kommuner, der ikke udleverer sterilt vand, er Aalborg, 

Greve, Haderslev, Herlev, Horsens, Hvidovre, Lejre, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, 

Skanderborg, Sønderborg og Vesthimmerland. Se mere om denne problemstilling nedenfor.  

Som det fremgår af best practice-afsnittet, er der evidens for, at vandampuller på mere end 2 ml 

øger risikoen for genanvendelse og/eller deling af vandampullen i forbindelse med injektion. Det 

kan i den forbindelse bemærkes, at 26 (60 pct.) af de kommuner, der udleverer vand, udleverer 

sterilt vand i ampuller på 10 ml eller derover. 
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8 Perspektiver og anbefalinger 

Denne kortlægning er en opfølgning på Gadejuristens kortlægning af adgangen til sterilt 

injektionsudstyr i kommunerne der blev udgivet i 2014.  

Det helt overordnede billede er, at 69 kommuner har udlevering af sterilt injektionsudstyr i en eller 

anden grad. I 56 af disse kommuner er der udlevering indenfor egen kommunegrænse, mens 

yderligere 13 har udlevering i tilknytning til stofbehandlingstilbud, men uden for kommunen. I 28 

kommuner er der slet ingen udlevering. En enkelt kommune har ikke medvirket i undersøgelsen 

denne gang.  Disse overordnede tal dækker således over en udvikling der på forskellige parametre 

er gået henholdsvis frem og tilbage. 

Det skal først og fremmest bemærkes, at der er sket en fremgang i antallet af kommuner, der 

udleverer sterilt injektionsudstyr. Dette er naturligvis en særdeles positiv udvikling. Det kan dog 

også konstateres, at mindst tre kommuner siden 2013 er helt ophørt med at udlevere sterilt 

injektionsudstyr indenfor egen kommunegrænse.  

I to kommuner skyldes ophøret tilsyneladende, at en ny apoteker har valgt at indstille udlevering 

fra apoteker i de pågældende kommuner. Dertil kommer én kommune, der har angivet at 

udleveringen er ophørt som følge af, at Center for Forsorg og Behandling (tidligere Nordsjællands 

Misbrugscenter), har valgt at stoppe al udlevering af sterilt injektionsudstyr. Da 

behandlingsinstitutionen Center for Forsorg og Behandling benyttes af flere kommuner, kan 

ophøret imidlertid have praktisk betydning for adgangen til injektionsudstyr i flere kommuner.  

Det må bemærkes med alvorlig bekymring, at sådanne tilfældigheder og enkeltstående aktørers 

synspunkter og prioritering kan føre til ophør af denne vigtige forebyggelsesindsats. Det viser et 

behov for, at der fra centralt hold og på politisk niveau træffes beslutning om at opretholde og 

prioritere udleveringen af sterilt injektionsudstyr.  

Selvom der er sket en fremgang i det samlede antal af kommuner, der udleverer injektionsudstyr, 

står det uændret, at næsten hver tredje danske kommune slet ingen udlevering har. Cirka en 

fjerdedel af befolkningen bor fortsat i en kommune, der ikke tilbyder dette vigtige skades- og 

smittereducerende tilbud. Efter Gadejuristens opfattelse er dette en uholdbar situation. Vi 
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anbefaler derfor, at anonym og let adgang til sterilt injektionsudstyr gøres til en konkret retlig 

forpligtelse for kommunerne.  

De konkrete udleveringsordninger bør udarbejdes i dialog med lokale stofbrugere og i 

overensstemmelse med den tilgængelige best practice. Der er derfor behov for centralt fastsatte 

retningslinjer for, hvad og hvordan der bør udleveres.  Fra centralt hold bør der også opstilles klare 

mål og afsættes tilstrækkelige ressourcer til at nå dem, eksempelvis for nedbringelsen af smitte med 

hepatitis C blandt stofbrugere.  

Som det fremgår af best practice, er det væsentligt for effekten, at der udleveres fra flere steder, 

hvoraf nogle steder er særligt effektive. Blandt de kommuner, der udleverer, er der fortsat mange, 

der kun har én udleveringsform. Ofte er denne udlevering i behandlingsregi. Henset til at mange 

injicerende stofbrugere smittes indenfor det første år, men først kommer i stofbehandling efter 4-

5 års stofbrug, er det af afgørende betydning for forebyggelsen, at de nås tidligere. Det kræver, at 

der i højere grad er udlevering fra andre instanser end stofbehandlingssteder.  

Som vi tidligere har fremhævet, er effekten af udleveringsordninger størst, hvis der benyttes 

forskellige steder, herunder steder, hvor der også er andre tilbud til målgruppen. Derfor anbefales 

det, at kommunerne i højere grad tilbyder udlevering fra herberger og botilbud samt væresteder. 

Udlevering fra apoteker kan være hensigtsmæssigt i særligt tyndt befolkede områder, men 

apotekernes personale bør klædes på til at kunne vejlede om smitte- og skadeforebyggende 

injektionspraksis. Der bør også være opmærksomhed på, at apoteket ikke i alle sammenhænge kan 

tilbyde den grad af anonymitet, der efterspørges af målgruppen, hvorfor eksempelvis ordninger 

med bestilling pr. postordre fra uafhængig NGO bør overvejes. 

Der bør være offentligt tilgængelig information om lokale udleveringssteder, åbningstider og 

sortiment mv. For alle udleveringssteder og -former gælder det, at personalet på stedet bør være 

klædt solidt på til at vejlede om hensigtsmæssig injektionspraksis og -risici i forebyggelsesøjemed, 

dette også for at kunne modvirke skadefremmende myter og misforståelser i stofsubkulturen.  
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Der forekommer at være et uudnyttet potentiale i mobile udleveringstilbud, og i såkaldte peer to 

peer-ordninger, hvor stofbrugere selv distribuerer injektionsudstyr til andre stofbrugere, evt. også 

pr. postordre.  

Peer to peer-ordninger er ikke indgået i denne undersøgelse, og det er uvist om denne type ordning 

benyttes formelt i Danmark. Det er dog Gadejuristen bekendt, at der er stofbrugere, der på eget 

initiativ organiserer denne type distribution af injektionsudstyr. Det må anbefales, at der etableres 

sådanne ordninger. Det kan i øvrigt oplagt gøres som led i den aktuelle forsøgsordning med socialt 

frikort, der træder i kraft pr. 1. januar 2019, som herfra gør det muligt at aflønne stofbrugere for 

deres indsats i forhold til distributionen af injektionsudstyr. uden modregning i overførselsindkomst.  

8.1 Det udleverede udstyr 

I forhold til hvad der udleveres, er der nu ni kommuner, der lever op til den danske 

Sundhedsstyrelses anbefalinger for, hvad der bør udleveres. Dette var kun tilfældet for tre 

kommuner ved kortlægningen fra 2014. Desuden lever én af de ni kommuner endvidere op til de 

mere omfattende internationale best practice-anbefalinger på området fra WHO, UNAIDS m.fl. Der 

er tale om en særdeles positiv udvikling, idet det indebærer, at disse kommuner i højere grad 

udleverer alle remedier, der benyttes af intravenøse stofbrugere, og som kan udgøre en skade- og 

smitterisiko, hvis remedierne genbruges og deles.  

Samtidig kan det dog konstateres, at færre kommuner i 2017 udleverer sterilt vand. Blandt de 

kommuner, der ellers har udlevering, er der sket en fordobling af dem, der ikke har sterilt vand i 

sortimentet. Årsagen kendes ikke, men tilbagegangen er bemærkelsesværdig, da danske kommuner 

siden 2004, først gennem satspuljen og senere via bloktilskuddet, har fået tildelt 0,8 mio. kr. årligt 

øremærket til netop udlevering af vandampuller til intravenøse stofbrugere (Gadejuristen 2014). 

I et svar til Folketinget i 2014 har Sundhedsministeren tilkendegivet, at ”det er min forventning, at 

kommuner, der udleverer rent injektionsudstyr, indlægger ampuller med rent vand i de udleverede 

sprøjtesæt, og at midlerne fra DUT-kompensationen på 0,8 mio. årligt dermed bliver brugt til det, 
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som er forudsat”.8 Gadejuristen finder det bemærkelsesværdigt, at der dels er kommuner, der 

modtager finansiering helt uden udlevering, dels at udleverende kommuner frit kan fjerne sterilt 

vand fra deres sortiment uden samtidig at miste den statslige kompensation.  

Gadejuristen anbefaler, at der udleveres alt det injektionsudstyr og -tilbehør, der fremgår af 

oversigten i denne rapport. Dog med forbehold for særlige lokale forhold.  

Udviklingen, hvor det på nogle områder går frem, mens det på andre går tilbage, illustrerer den 

tilfældighed og de problemer, der følger af, at udlevering af sterilt injektionsudstyr tilsyneladende 

ikke anses af kommunerne som en retlig forpligtelse, og der derfor ikke sker udlevering i 

overensstemmelse med sundhedsfaglig best practice.  

Gadejuristen har siden 2009 og senest i vores rapport fra 2014 anbefalet, at vederlagsfri lokal 

udlevering af sterilt injektionsudstyr bliver konkret lovfastsat som en retlig forpligtelse for 

kommunerne, således at adgangen hertil som refleksvirkning bliver en ret for injicerende 

stofbrugere. Selvom der i nogle kommuner sker forbedringer synes udbredelsen at være fastholdt i 

status quo. Ved at indføre en konkret retlig forpligtelse, kunne kommunernes praksis bringes i 

overensstemmelse med sundhedslovens § 119 og det centrale i de internationale anbefalinger samt 

Danmarks internationale forpligtelser. Der må i samme forbindelse af Sundhedsstyrelsen fastsættes 

specifikke retningslinjer for udleveringen i overensstemmelse med den omfattende viden på 

området.  

 

  

                                                      

8 Svar nr. 1108 (alm. del, samling 2013-14) af sundhedsministeren til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 
https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/SUU/spm/1108/index.htm  

https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/SUU/spm/1108/index.htm
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