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Navn på tema: Stofindtagelsesrum
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2020
1.350
800

2021
1.350

2022
1.350

2023
1.350

2.150

1.350

1.350

1.350

Resume:
Etablering af stofindtagelsesrum for personer over 18 år med en stærk afhængighed som
følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer. Stofindtagelsesrum
vil have positiv effekt på sikkerhed, hygiejne og øvrige sundhedsmæssige forhold i
forbindelse med stofindtag.
Etablering er beregnet til 800 tkr. Årlig drift ved åbningstid i dagtid på hverdage er
beregnet 1.350 tkr.
Sagsfremstilling:
Et stofindtagelsesrum skal have et højt klinisk niveau, således at det sikres, at
indretningen og faciliteterne bidrager til at begrænse den sundhedsmæssige risiko
forbundet med stofindtagelse og vil derved have flere positive sundhedsmæssige effekter
for målgruppen.
Erfaringerne fra andre stofindtagelsesrum er,
 at der er kvalificeret sundhedsmæssig behandling for overdosis/svære
forgiftningstilfælde og,
 højnet sundhedsfaglig tilstand for brugerne og
 bedre mulighed for dialog med brugerne om deres misbrug og øvrige
sundhedstilstand.
Det er et lovmæssigt krav, at der er kvalificeret personale til stede i det lokale, hvor
stoffer besiddes og indtages. Personalet skal være i stand til at udlevere relevant udstyr
til brug for stofindtagelsen, at vejlede om stofindtagelsen og at give førstehjælp,
herunder livreddende modgift, hvis der indtages en overdosis eller opstår en anden
nødsituation. Der skal desuden være et relevant social- og sundhedsfagligt tilbud.
Det skønnes, at den samlede gruppe af borgere i Svendborg Kommune, som har stærk
afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer og
som samtidig vil have behov for at komme i et stofindtagelsesrum er ca. 30-40 personer.
Det vurderes, at der er få i denne gruppe, der har et fast, dagligt intravenøst stofbrug. I
vurderingen af antallet på 30-40 personer indgår også personer, der aktuelt er i
behandling for stofmisbrug, men som samtidig har et mindre eller større sidemisbrug.
Det skønnes, at op til 10-20 personer vil kunne have brug for at indtage stoffer i et
stofindtagelsesrum hver dag. Erfaringer fra andre stofindtagelsesrum er, at det daglige
besøgstal vil være varierende.
Etablering af stofindtagelsesrum vil understøtte Politik for socialt udsatte borgere ”Plads
til alle”. Særdeles i forhold til sundhed.
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Etableringen forudsætter indledende proces med inddragelse af brugere, naboer, politi og
fagpersoner.
Der er ikke peget på konkret placering.
Økonomi:
Drift
Personale
Drift af socialt- og sundhedsfagligt tilbud
Medicinsk udstyr og beklædning
Husleje og faste omkostninger
Supervision mv.
Administrative udgifter
Drift i alt
Anlæg
Ombygning og indretning af stofindtagelsesrum/køb af pavillon
Kontor, depot og personalefaciliteter
Venescanner
Anlæg i alt
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Tkr.
1.000
100
80
100
35
35
1.350
Tkr.
500
200
100
800

