
Tak fordi du er gået i gang med besvarelsen. 

Vi skal gøre opmærksom på, at denne undersøgelses spørgsmål alene vedrører sterilt
injektionsudstyr, der udleveres vederlagsfrit til intravenøse stofbrugere eller med offentligt
tilskud. Helt privat salg uden offentligt tilskud af sterilt injektionsudstyr falder således udenfor
undersøgelsens sigte. 

Det elektroniske spørgeskema er indrettet sådan, at det i nogle tilfælde ikke vil være muligt at
fortsætte før et spørgsmål er besvaret. Ønskes der på forhånd et overblik over samtlige
spørgsmål, kan der hentes en printbar version af spørgeskemaet her: [LINK-Spørgeskema].
Skemaet ønskes dog fortsat besvaret elektronisk. 

Nogle af spørgsmålene kan være lidt omstændelige at svare på. Den efterspurgte
detaljeringsgrad er imidlertid af stor betydning for undersøgelsens formål og præcision. Det er
derfor vigtigt, at spørgsmålene besvares så detaljeret og fyldestgørende som muligt. 

Giver formuleringer eller andet anledning til spørgsmål kan disse rettes til indsatskoordinator i
Gadejuristen, Filip Soos, på tlf. 31 44 11 03 eller fbs@gadejuristen.dk

Velkommen



Indledende spørgsmål

1. Kommunens navn*

2. Navn på respondent (hvis flere har svaret, så anfør venligst navnet på den primære/ansvarlige)*

3. Stilling/arbejdsområde*

4. Direkte telefonnummer på den primære/ansvarlige medarbejder*

5. Mail på den primære/ansvarlige medarbejder (ved evt. behov for opfølgning)*



I første del af vores undersøgelse stiller vi indledende spørgsmål til, om kommunen udleverer
sterilt injektionsudstyr og hvor mange borgere med intravenøst stofbrug, der er i kommunen.

Udlevering og vurdering af behov

6. Hvor mange borgere har kommunen indskrevet i substitutionsbehandling (ca./anfør gerne afrundet
tal)

7. Hvor mange borgere indskrevet i stofbehandling (herunder behandling efter serviceloven) har anført
intravenøst stofbrug på indskrivningstidspunktet (ca./anfør gerne afrundet tal)?

Kommunen registrerer ikke indtagelsesform på indskrivningstidspunktet

Kan ikke svare

Indtast antal (anfør gerne afrundet tal)

8. Har kommunen et estimat på antallet af intravenøse stofbrugere, der ikke aktuelt er indskrevet i
behandling?

Nej

Ja - indtast hér estimeret antal

9. Varetages kommunens behandlingsindsats af en anden kommune?*

Nej, vi varetager den selv

Ja, både den lægelige og den sociale del varetages af en anden kommune

Ja, den lægelige del varetages af en anden kommune

Ja, den sociale del varetages af en anden kommune

10. Hvis kommunens behandlingsindsats helt eller delvist varetages af en anden kommune, så anfør
venligst den varetagende kommunes navn hér

11. Er der indenfor jeres kommunegrænse adgang til sterilt injektionsudstyr for intravenøse stofbrugere
uden brugerbetaling?
*

Ja

Nej



Vi vil gerne vide mere om årsagen til, at I ikke udleverer sterilt injektionsudstyr.
 
Vi ved fra vores tidligere undersøgelse, at nogle kommuner er i gang med at behandle
spørgsmålet politisk, at nogle har svært ved at finde finansiering eller er i en undersøgelsesfase,
hvor de har behov for specifik information for at komme videre i processen. Andre har tidligere
givet udtryk for, at de oplever at det, der gerne beskrives som "signalværdien" i en sådan
udlevering er problematisk, eller at kommunens stofbrugere ikke ønsker eller ikke har behov for
et sådant tilbud.
 
Beskriv gerne jeres overvejelser udførligt.

Kommunens overvejelser

12. Beskriv kommunens overvejelser og årsager til, at I ikke udleverer sterilt injektionsudstyr.*

Kommentarer (angiv venligst)

13. Har I kommentarer til dette spørgeskema?*

Nej

Ja



En af de vigtigste dele af denne undersøgelse er at kortlægge, hvilke typer udstyr der udleveres.
Dette for at kunne se nærmere på, hvilke typer af injektioner, der bliver udleveret udstyr til, samt
hvilke utensilier/ udstyrsdele, der tilbydes i kommunen.
 
Der findes omfattende international dokumentation for, på hvilke måder sterilt injektionsudstyr
bidrager til forebyggelse af eksempelvis hepatitis C, og at det derfor generelt anbefales at have
et så stort udvalg som muligt. På den anden side findes der ligeledes dokumentation for,
hvordan lokale forskelle i stofbrugernes stofindtag, risikoadfærd og injektionsvaner påvirker,
hvilke slags udstyr intravenøse stofbrugere har behov for, sådan at der i visse brugergrupper
ikke er behov for alle udstyrsdele. I det følgende vil vi derfor spørge ind til, hvad I specifikt
udleverer.
 
Vi er opmærksomme på, at dette evt. kan være lidt omstændeligt/tidskrævende at besvare, men
denne konkrete viden er selvsagt helt essentiel for undersøgelsens formål, hvorfor vi håber på
så præcis og fyldestgørende en besvarelse som muligt.

Hvad udleverer I?

14. Hvilke typer sprøjter/pumper udleverer I?*

1 ml

2 ml

5 ml

10 ml

20 ml

Andre (angiv venligst)

15. Hvilke slags kanyler/nåle udleverer I?*

Brune (12mm)

Korte orange (16mm)

Lange orange (25 mm)

Blå (30 mm)

Lyserøde (40 mm)

Lysegrå (19 mm)

Mørkegrå (40 mm)

Andre (angiv venligst)



16. Hvilke størrelser ampuller med sterilt vand udleverer I?*

2 ml

5 ml

10 ml

Vi udleverer ikke sterilt vand

Andet (angiv venligst)

17. Hvilken slags vat udleverer I*

Sterilt

Ikke sterilt

Vi udleverer ikke vat

Kan ikke svare

18. Hvilke filtre til optræk af stof fra målebæger udleverer I? (se billeder hér)

.20 µm

.45 µm

Filteret, der indgår i Stericupsættet

Vi udleverer ikke filtre

Andet (angiv venligst)

19. Hvilke af de nedenfor nævnte udstyrsdele udleverer I? Sæt gerne flere kryds*

Målebæger/medicinbæger

Spritserviet/alcoswap

Stericup/kogekar

Staseslange

Ascorbinsyre/citronsyre

Rygesæt til crack/freebase kokain

Rygefolie/sølvpapir

Andet (angiv venligst)



20. Udleverer I udstyret som sæt eller løsdele?*

Sæt

Løsdele som angivet ovenfor

Løsdele og sæt

Kan ikke svare

21. Specificér indholdet i det eller de uddelte sæt



Internationale undersøgelser af best practice for udlevering af sterilt injektionsudstyr kæder vid
adgang til sterilt injektionsudstyr sammen med mindsket risikoadfærd hos intravenøse
stofbrugere. Samtidig viser undersøgelser af brugergrupper lokale forskelle i eksempelvis hvilke
udleveringssteder, der benyttes mest og hvilke tidsrum behovet for adgang er til stede.
 
I det følgende vil vi derfor gerne vide mere om, hvilke regi udleveringen foregår og hvornår
stofbrugere i jeres kommune kan benytte sig af den.

Hvor udleverer I?

22. I hvilket/hvilke regi udleverer kommunen sterilt injektionsudstyr? Markér gerne flere*

Fra stofbehandlingssteder

Fra apoteker (uden brugerbetaling)

Fra Herberger/botilbud

Fra væresteder

Fra udgående gadeplansmedarbejdere/SKP'ere

Fra andet tilbud målrettet stofbrugere (angiv venligst hvilket)

23. Hvis jeres kommune udleverer i stofbehandlingsregi, hvem kan så få udleveret sterilt
injektionsudstyr?
*

Kun borgere indskrevet i stofbehandling

Alle, både indskrevne borgere og andre, der henvender sig med behov for sterilt injektionsudstyr

Vores kommune udleverer ikke i stofbehandlingsregi

24. Er sortimentet ens på kommunens forskellige udleveringssteder?*

Ja

Kan ikke svare

Nej

Hvis nej, anfør venligst hér, på hvilke måder sortimentet adskiller sig mellem de forskellige udleveringssteder



25. Hvis en borger får karantæne fra et udleveringssted, er vedkommende så sikret tilsvarende adgang
til sterilt injektionsudstyr andetsteds?
*

Borgeren er sikret tilsvarende adgang

Borgeren har reduceret adgang

Borgeren har ikke adgang

Kan ikke svare

26. I hvilket tidsrum kan kommunens borgere få udleveret sterilt injektionsudstyr?*

Døgnet rundt

Dag- og aftentimer

I almindelig "kontortid"/dagtimer

I begrænsede tidsrum dagligt

Mindre end dagligt

Kan ikke svare

Hvis der er adgang mindre end dagligt, anfør da venligst hér hvornår



De næste spørgsmål har til hensigt at få beskrevet på hvilken måde, udleveringen sker i praksis.
 
Jeres svar vil hjælpe os med at kortlægge, på hvilke måder der udleveres sterilt injektionsudstyr
i Danmark.

Hvordan udleveres det sterile injektionsudstyr?

27. Hvordan udleveres det sterile injektionsudstyr i praksis? Markér gerne flere*

Udstyr udleveres kun ved særlig, individuelt tilrettelagt aftale med personalet

Udstyr udleveres som en bytteordning, hvor man kan få udleveret sterilt injektionsudstyr, hvis man afleverer brugt udstyr
(brugt udstyr byttes til nyt)

Udstyr udleveres af personale ved forespørgsel

Udstyr er placeret til selvbetjening under observation af personalet

Udstyr kan afhentes direkte/anonymt - dvs. uden opsyn og kontakt med personalet

Anden metode (angiv venligst)

28. I nogle kommuner kan intravenøse stofbrugere kun få udleveret en afgrænset mængde sterilt
udstyr ad gangen. Markér de udleveringssteder i jeres kommune, der evt. har begrænsning på
mængden af udstyr en borger kan få udleveret pr. gang? Markér gerne flere

*

Behandlingssteder

Apoteker

Herberger/botilbud

Væresteder

Udgående gadeplansmedarbejdere/SKP'ere

Ingen begrænsning i mængden af udleveret udstyr pr. person pr. forespørgsel

Andre (anfør venligst)



Vejledning og oplysning

29. Vejleder kommunen ved personligt møde mundtligt/skriftligt om stofbrugeres mulighed for at få sterilt
injektionsudstyr?
*

Nej

Ja

Kan ikke svare

Hvis ja - anfør venligst hér hvordan

30. Oplyser kommunen om stofbrugeres mulighed for at få sterilt injektionsudstyr på kommunens
hjemmeside?
*

Nej

Ja

Kan ikke svare

Hvis ja - indsæt link hér



Mængde af udleveret udstyr

31. Hvor mange sæt sterilt injektionsudstyr (udstyr til ét stofindtag) estimerer kommunen, at der uddeles
årligt?
*

0 - 999

1000 - 4999

5000 - 9999

10.000 - 49.999

50.000 - 99.999

100.000 - 499.999

500.000 - 999.999

Derudover

Kan ikke svare



Kommunens standarder

32. Har kommunen en kvalitetsstandard for den sociale del af stofbehandlingen?*

Nej

Ja

Hvis ja - anfør hér link til kvalitetsstandard, samt årstal for seneste opdatering



Undersøgelsens anvendelse og kommunens kommentarer

33. Er kommunen bekendt med Gadejuristens rapport om intravenøse stofbrugeres adgang til sterilt
injektionsudstyr i Danmark fra 2014?

Nej

Ja

Hvis ja - har I revideret jeres indsats på den baggrund, overvejet at revidere indsatsen eller anvendt rapporten på anden vis?

34. Har I kommentarer til dette spørgeskema?



Mange tak for dit bidrag.
 

Vores samlede, opdaterede kortlægning vil blive offentliggjort på Gadejuristens hjemmeside og
sendt til din kommune, når den er færdig. 

Har du spørgsmål om undersøgelsen, udlevering af sterilt injektionsudstyr eller til Gadejuristens
arbejde i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os. 

 
Med venlig hilsen 

Filip Soos
Indsatskoordinator

Gadejuristen

Afslutning
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