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Prioriterede temaer  2020 2021 2022 2023
Rammebesparelse fra budget 2019-besparelser* 1.300 1.000 1.000 1.000 Skal

1 Demenscenter Sydfyn 650 650 650 650
2 Røgfri fremtid 350 350 350 350

Plejecenterlæger  0 0 0 0 Udgår

Prioriterede temaer i alt 2.300 2.000 2.000 2.000
*) Ingen beskrivelse

Øvrige temaer  2020 2021 2022 2023
3 Av min ryg 333 333 333 0
4 Masterplan (velfærdsteknologi) 500 500 500 500
5 Praktikaftale SOSU 1.400 3.700 4.200 2.500 Ændret

6 Frivillighuset 150 150 150 150
7 Stofindtagelsesrum  2.150 1.350 1.350 1.350 Incl. anlæg

Øvrige temaer i alt 4.533 6.033 6.533 4.500

SUM alle temaer 6.833 8.033 8.533 6.500
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Temaforslag 1: Demenscenter Sydfyn

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 1.020 1.020 1.020 1.020
Anlæg
Finansiering -300 -300 -300 -300
Salg til Ærø -72 -72 -72 -72
I alt 648 648 648 648

Resume:
Svendborg og Ærø Kommune har i fællesskab modtaget puljemidler til at drive et åbent 
anonymt uvisiteret rådgivnings og aktivitetstilbud for demente og pårørende, samt til at 
skabe meningsfulde aktiviteter for yngre demente. 
Demenscentret er beliggende i Sundhedshuset i Hulgade. Puljemidlerne ophører 
31.12.19. Det vil i denne version koste kr. 648.000 at videreføre tilbuddet.

Sagsfremstilling:
Demens er en sygdom, der rammer flere og flere. I Svendborg Kommune vurderes der i 
2019 at være 1100 demente borgere og i 2040 1400 demente borgere.

Ærø og Svendborg Kommune har i mange år arbejdet målrettet på at udvikle 
kvalitetstilbud til borgere med demens og deres pårørende. I begge kommuner er der 
skabt mange velfungerende tilbud, hvor et Rådgivningscenter har manglet

Svendborg og Ærø Kommune vil styrke og støtte mennesker med demens og deres 
nærmeste pårørende til at mestre livet med demens via Rådgivnings- og kontaktcentret.

Forskningen vise, at mange borgere ikke har et stort kendskab til demens som sygdom 
og de konsekvenser, der er af sygdommen. Mere specifikt peger forskerne på, at der er 
stort behov for at få støtte til viden om sygdom og adfærd, forståelse af diagnose samt 
viden om hverdagen med demens. Økonomiske forhold, hjælp til at håndtere egne 
følelser og konflikter samt varetagelse af eget helbred fremhæves også som forhold, der 
påvirker demente og pårørende og hvor der mangler hjælp til.
I forhold til velfærdsteknologi viser forskning at teknologiske hjælpemidler kan 
understøtte demente menneskers uafhængighed, selvbestemmelse og deltagelse i 
hverdagsaktiviteter, hvorfor teknologi og hjælpemidler vil indgå i Rådgivnings- og 
kontaktcentret. Ofte er det en fordel, at hjælpemidler og teknologi introduceres i de 
tidlige faser af demensen, hvor den demensramte har mulighed for at forstå og vænne 
sig til dem. 

Endvidere er et Rådgivnings- og kontaktcentret et sted, hvor mennesker med demens og 
pårørende kan møde ligesindede og indgå i samvær og aktiviteter i trygge rammer. 

Der er i Demenscenter Sydfyn i gennemsnit 20 borgerrådgivninger om måneden, der er 
10-12 hold med alt fra kognitiv stimulationsterapi, madlavning, til sang, og åbne tilbud, 
som spisning, fredagscafe o.l. Der er som en del af projektet med meningsfulde 
aktiviteter tilbud om ”Frirum” til pårørende. Frirummet skal være aflastning af pårørende. 

Der er tilknyttet frivillige til Demenscenter Sydfyn, og udarbejdet en frivilligstrategi ift at 
tiltrække flere frivillige.

Vi lægger op til en reduceret videreførsel af demenscenter Sydfyn
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Aktiviteter, åbne arrangementer, nye tiltag
Skal i dette forslag drives af en vært med støtte fra frivillige.
Herudover tænkes at drift af daghøjskole, demenstræning flyttes organisatorisk, så det 
drives fra Demenscenter Sydfyn, ligesom kommende aktiviteter, eksempelvis dele af 
ensomhedsindsatsen, vil kunne foregå i regi af Demenscenter Sydfyn

Rådgivning og pårørendegrupper 
Skal i dette forslag kunne løftes af eksisterende medarbejdere

Økonomi: 

Pr. år Medfinansier
es fra 
eksisterende 
budget

Budgetudvidelse

Vært ift aktivitet og koordinering 450.000 450.000
Åben anonym rådgivning ift demens 8 
timer ugl - demenskonsulent

100.000 100.000

Pårørendegrupper 100.000 100.000
Vejledning velfærdsteknologi 8 timer 
ugl

100.000 100.000

Husleje, el, vand varme (anslået) 130.000 130.000
Leasing af bus, incl diverse kr. 80.000 80.000
Drift 5.000 pr. måned til frivillige mv 60.000 60.000
Aktivitet forlægges til 
rådgivningscentret

0 0 0

I alt 1.020.000 300.000 720.000

Ærø Kommune vil i forbindelse med deres budgetforhandlinger drøfte tilkøb af aktivitet, 
rådgivning og sparring på Demenscenter Sydfyn. Som en del af denne aftale skal 
Demenscenter Sydfyn hver 14. tilbyde rådgivning og aktivitet på Ærø.

Ovenstående budget er betinget af resultatet af politisk behandling på Ærø.
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Temaforslag 2: Røgfri fremtid

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 350 350 350 350
Anlæg
Finansiering

I alt 350 350 350 350

Resume:
Svendborg Kommune har en ambition om Røgfri Fremtid, herunder med særligt fokus på 
Røgfri Generation i 2030, hvor ingen børn og unge under 18 år ryger. 
Forslaget beskriver, hvordan ambitionen kan indfries via en styrket indsats på 
tobaksområdet. Kommunens udgift til en styrket indsats vil være 350.000 kr. pr. år fra 
2020 og frem.

Sagsfremstilling:
Røgfri Fremtid er et af tre udvalgte fokusområder for Social- og Sundhedsudvalget, 
understøttet af den partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, som 
Byrådet godkendte i november 2018. Formålet med forslaget er at styrke 
tobaksindsatsen i Svendborg Kommune, for derigennem at indfri ambitionen om en 
Røgfri Fremtid. 

Sundhedshus Svendborg varetager i dag kommunens primære tobaksindsats. I 2018 og 
2019 er indsatsen fokuseret på rygestopforløb, da samarbejdet med sygehus og almen 
praksis er styrket og da der i disse år er mulighed for at få statsligt tilskud til 
nikotinsubstitution eller rygestopmedicin. På baggrund af dette har Sundhedshuset 
oplevet en øget tilgang til og interesse for rygestopforløbene, som dels betyder, at det 
ikke er muligt indenfor eksisterende ramme at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling 
om lav ventetid på rygestopkurser, dels ikke er muligt at fokusere systematisk på en 
forebyggende indsats eller andre dele af en mulig tobaksindsats.
 
Med vedtagelsen af Røgfri Arbejdstid for medarbejdere i Svendborg Kommune, varetager 
Sundhedshuset også rygestopforløb for de kommunale medarbejdere, der ønsker det. 

Forslaget bygger videre på den nuværende ramme for kommunens tobaksindsats, og er 
udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak og 
med inspiration fra arbejdet i partnerskabet Røgfri Fremtid. 

Forslaget sætter særligt fokus på den forebyggende indsats på grundskoleniveau og på 
andre arenaer hvor børn og unge opholder sig. Konkret vil følgende indsatser kunne 
iværksættes:

 Samarbejde med skolerne om strukturelle tiltag for at forebygge, at børn og unge 
starter med at ryge, herunder indførsel af røgfri skoletid. 

 Systematisk implementering af forebyggende undervisning om rygning på 
grundskolens udskolingstrin, herunder med inddragelse af forældre, fx i form af 
X:IT og Cool uden røg fra Kræftens Bekæmpelse – til at understøtte Røgfri 
Skoletid

 Udvikling af samarbejdet med lokalafdeling Kræftens Bekæmpelse mhp. tilbud til 
børn og unge
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 Dialog og samarbejde med ungdomsuddannelserne om Røgfri Skoletid og 
udvikling af systematisk indsats omkring skolestart  

 Dialog med foreningslivet med henblik på at drøfte tobakskulturen i foreningerne 
samt mulighederne for eventuelt at ændre disse.

 Ekstra rygestopforløb for voksne
 Midler til nikotinsubstitution og rygestopmedicin (relevant fra 2020)
 Udbygning af samarbejdet om intern henvisning til rygestoptilbud
 Samarbejde med socialområdet om styrket indsats målrettet sårbare borgere
 Øget fokus og indsats ift. unges brug af snus 

Indsatserne vil ske i et tæt samarbejde med relevante fagområder. 

Økonomi: 
Udgift til personaleressourcer: 350.000 kr. pr. år.
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Temaforslag 3: Projekt ”Av min ryg – Nyt tiltag til borgere med ondt i ryggen”

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 333 333 333 0
Anlæg
Finansiering

I alt 333 333 333 0

Resume:
Forskere fra University College Lillebælt og Syddansk Universitet søger efter kommunale 
partnere, der kan være med til at medfinansiere forskningsprojektet ”Av min ryg”. 
Kommunens udgift for at være med i forskningsprojektet i en treårig periode vil være 1 
mio. kr. Herudover forudsættes, at både drift og administration lægger en stor indsats i 
projektet.

Sagsfremstilling:
Lænderygbesvær er en af de hyppigste smertetilstande i den danske befolkning;
35-50 % af den voksne befolkning oplyser at have haft forbigående eller konstante
smerter i lænderyggen inden for det sidste år, mens godt 20 % har haft gener
inden for de sidste 14 dage.

Projektets målgruppe er borgere med vedvarende lænderygsmerter (mere end 3 
måneders varighed), som har været henvist til Rygcenter Syddanmark, anden 
hospitalsafdeling, speciallæge eller egen læge og efterfølgende har været tilbudt et 
kommunalt genoptræningsforløb.

Formålet med forskningsprojektet er, at udvikle nye værktøjer som kan hjælpe borgere 
med lænderygbesvær. Grundlæggende er hypotesen, at nye værktøjer kan hjælpe 
personer til at leve bedre med lænderygbesvær ved at få dem til at ændre deres adfærd 
både i tanke og handling. Yderligere er hypotesen, at kommunen kan reducere udgifter 
til førtidspension og sygedagpenge.

Forskningsgruppen vil engagere sig i kompetenceudvikling af træningsafdelingens 
personale og derved sikre, at den nye viden implementeres i træningsafdelingens 
praksis.

Forskningsgruppen er i dialog med flere kommuner om at medfinansiere projektet. 
Status for de kontaktede kommuner er enten afslag eller uafklaret.

Hvis projektet viser sig succesfuldt vil både kommune og forskere kunne bryste sig af at 
have taget ansvar omkring en stor samfundsmæssig problemstilling.
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I projektoplægget antages, at de nye værktøjer kan forbedre livskvaliteten hos borgere 
med lænderygbesvær i en sådan grad, at det vil påvirke kommunens udgifter til 
sygedagpenge og førtidspension.

I Svendborg Kommune er situationen den, at ”rene” tilfælde af lænderygbesvær fylder 
relativt lidt i de pensionssager, der behandles på pensionsmøderne i socialafdelingen. 
Tilsyneladende er lænderygbesvær oftest en del af en af kronisk smerteproblematik, hvor 
der typisk er smerter i flere forskellige dele af bevægeapparatet.

Forskningsgruppen estimerer at kommunen undgår en daglig udbetaling på 871kr for 
hver sygedag, der kan afhjælpes. Og Forskningsgruppen estimerer at hvis man kan 
afhjælpe, at bare én borger ender som førtidspensionist, vil kommunen undgå en årlig 
udbetaling på omkring 200.000 kroner.

Kommunens vurdering -  baseret på tal fra 2017 og 2018 - er, at Svendborg Kommunes 
udgifter til sygedagpenge er 248 kr. pr. borger pr. dag. Tilsvarende at Svendborg 
Kommunes udgifter til førtidspension er 115.721 kr. pr. borger pr. år. Forskellen kan 
bl.a. tilskrives, at kommunen modtager refusion for en del at bruttoudgiften til 
sygedagpenge og pension og kommunens besparelse vil alene svare til den kommunale 
nettoudgift.

Økonomi: 
Svendborg Kommunes udgift for deltagelse i projektet er 1 mio. kr.

Det samlede budget anslås til 7,1 millioner kr. under forudsætning af deltagelse af 4 
kommuner med et gennemsnitligt bidrag på 1 million kr. fra hver deltagende kommune 
over en treårig periode. 

Udover den direkte satsning på 3 millioner fra University College Lillebælt er der en 
medfinansiering via forskningstid fra Professor Per Kjær, forskere fra Syddansk 
Universitet og personale fra University College Lillebælt. 

Herudover kræver projektet medfinansiering i form af arbejdstid for kommunens ansatte 
i jobcenter, træningsafdeling, socialafdeling og administration.
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Temaforslag 4: Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 500 500 500 500
Anlæg
Finansiering

I alt 500 500 500 500

Resume:
Forslaget indebærer ansættelse af en velfærdsteknologimedarbejder til at sikre fokus og 
implementering af velfærdsteknologiske løsninger i Svendborg Kommune. 
Velfærdsteknologi skal være en del af håndteringen af den  demografiske udvikling på 
ældreområdet. De øvrige fokusområder i masterplanen håndteres i 2020 indenfor 
eksisterende budget

Sagsfremstilling:
For at kunne imødekomme de udfordringer ældreområdet står overfor i den nærmeste 
fremtid har Social og Sundhedsudvalget udarbejdet en masterplan for, hvilke retninger 
ældreområdet skal fokusere på og prioritere frem mod år 2025. Byrådet i Svendborg 
Kommune har i marts 2019 godkendt Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025.

I Masterplanen arbejdes med syv fokusområder. Der er som bilag vedhæftet notat der 
beskriver hvordan der arbejdes med Masterplanens fokusområder. I forhold til budget 
2020 foreslås ansættelse af en velfærdsteknologimedarbejder til at sikre fokus og 
implementering af velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet. Medarbejderen skal 
sikre, at velfærdsteknologi bliver en af løsningerne på den demografiske udvikling på 
ældreområdet, hvor der bliver væsentligt flere ældre. De øvrige fokusområder håndteres 
i 2020 indenfor eksisterende budget.

Påvirkning på andre områder: 
Ansættelse af velfærdsteknologimedarbejder vil understøtte brugen af velfærdsteknologi, 
og herigennem være med til at håndtere udfordringen ift at holde flest muligt borgere 
selvhjulpne. Det har betydning for økonomien i frivalgspuljen, hvis borgere ikke skal 
have hjemmehjælp.

Økonomi: 
Der er ingen anlægsudgifter forbundet med temaet.
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Temaforslag 5: Ny praktikpladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne - ÆNDRET.

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 1.400 3.700 4.200 2.500
Anlæg
Finansiering

I alt 1.400 3.700 4.200 2.500

Resume:
Som følge af ny praktikpladsaftale indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på 
det offentlige arbejdsmarked, skal der i 2020-21 optages 30% flere social- og 
sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Det ekstra optag 
er fordelt mellem regioner og kommuner på baggrund af en demografisk nøgle, hvorfor 
Svendborgs andel ligger højere end de 30 %. 

Kommunerne vil ikke blive kompenseret for denne ekstraudgift, idet det antages, at 
lønudgiften til disse elever svarer til den arbejdsværdi, der opnås. For Svendborg 
Kommune forventes ekstraudgiften at udgøre ca. 1,4 mio. kr. i 2020 stigende til 3,7 mio. 
kr. i 2021 – og yderligere til 6,2 mio. kr. i 2023 såfremt aftalen videreføres, når den skal 
genforhandles i 2021. I beregningen i tabellen ovenfor er dog kun medtaget udgifterne til 
ekstra optag i 2020 og 2021.

Sagsfremstilling:
KL og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked indgik den 6. februar 2019 en 
aftale om over to år at øge antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper og til social- og sundhedsassistent.

Aftalen indebærer en stigning på ca. 30 % ift. den nuværende dimensionering, således at 
kommunerne i 2020 og 2021 skal ansætte 6.000 social- og sundhedsassistentelever og 
3.000 social- og sundhedshjælperelever. Den videre udmøntning af aftalen, herunder 
fordelingen af pladserne, betyder, at stigningen i elevoptag for Svendborg ligger på 38 % 
for hjælper-eleverne og 44 % for assistent-eleverne, idet den endelige fordeling blandt 
kommunerne i Region Syddanmark er foretaget på baggrund af en demografisk nøgle.

Svendborg Kommunes nuværende dimensionering gældende for 2017-2019 lyder på et 
årligt optag på 

 26 social- og sundhedshjælperelever (13 elever 2 gange årligt) 
 36 social- og sundhedsassistentelever (12 elever 3 gange årligt),

Det øgede optag vil give en nettoudgift i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. i 2020 stigende 
til 3,7 i 2021 og 6,2 mio. kr. ved fuld udrulning i 2023 såfremt aftalen videreføres. I 
beregningen vist i tabellen ovenfor er dog kun medtaget udgifterne til ekstra optag i 
2020 og 2021. Udgiften er beregnet med udgangspunkt i en nettogennemsnitspris på kr. 
120.000 pr. elev.

Det nye optag forventes herefter at være ca.:
 36 social- og sundhedshjælperelever (18 elever 2 gange årligt) 
 52 social- og sundhedsassistentelever (17-18 elever 3 gange årligt) 

Hertil kommer yderligere 16 ekstra social- og sundhedsassistentelever (5-6 elever 3 
gange årligt), der ifølge den nye praktikpladsaftale skal overgå fra regionsansættelse til 
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kommunal ansættelse. Overtagelse af disse elever skal ifølge KL være udgiftsneutral for 
kommunerne samlet set.

Kommunerne vil ikke blive kompenseret for den øgede dimensionering som følge af det 
ekstra optag, idet det i aftalen forudsættes at udgiften til en elev modsvares af den 
arbejdsværdi, der opnås. 

Svendborg Kommune er ikke enig i den vurdering. Eleverne er på skole ca. 1/3 af tiden. 
Når de er i praktikken skal de lære, d.v.s. arbejde med de mål der er for at bestå 
praktikkerne. Det betyder, at for at få uddannet dygtige elever kan eleverne ikke gå 
alene som arbejdskraft – de skal være sammen med erfarne medarbejdere, der kan lære 
dem faget, samt have tid til læring og refleksion.

Såfremt ældreområdet ikke kompenseres, vil finansiering af det ekstra elevoptag betyde, 
at den faste normering og/eller vikardækningen i plejecentre og i hjemmepleje vil skulle 
reduceres tilsvarende lønnen.

Optagelse af de ekstra elever vil derudover betyde forøget arbejde for den nuværende 
uddannelseskonsulent på området i form af yderligere administration, 
ansættelsessamtaler, introduktion, praktikaftaler m.v. 

Påvirkning på andre områder: 
Plejecentre og hjemmepleje vil få forøget arbejde med oplæring af elever.

Økonomi: 
Såfremt der ikke tilføres midler, må det forventes at blive nødvendigt at reducere i 
nuværende personale for at dække udgiften til ekstra elevlønninger.
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Temaforslag 6: Tilskud Frivillighuset

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 150 150 150 150
Anlæg
Finansiering

I alt 150 150 150 150

Resume:
I forbindelse med driften af Frivillighuset er der en økonomisk manko i 2020 og årene 
frem. Ifølge Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn (KMM) mangler der 
150.000 kr. Dette skyldes, at KMM fra 2020 ikke længere har økonomisk mulighed for at 
yde tilskud til driften af Frivillighuset. Derfor foreslår KMM, at Svendborg Kommune øger 
tilskuddet til Frivillighuset med 150.000 kr. i 2020 og årene frem, fra 210.000 kr. til 
360.000 kr.

Sagsfremstilling:
Frivillighuset er ramme for det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune. 
Foreninger, grupper og netværk kan gratis benytte sig af husets lokaler til afholdelse af 
aktiviteter og møder. Frivillighusets stueplan huser KMM. KMM varetager opgaverne i 
forbindelse med daglig drift af huset, koordinering og booking af lokaler. Mere end 60 
foreninger, grupper og netværk benytter sig af Frivillighuset og årligt er der knap 2000 
lokalebookinger. 

Svendborg Kommune har siden 2012 støttet Frivillighuset med et årligt tilskud, nu 
svarende til 210.000 kr. KMM har årligt bidraget med 109.800 kr. (80.000 kr. i husleje 
og 29.800 kr. i tilskud til rengøring). Lejemålet er indgået for en tiårig periode med KMM 
og Svendborg Frivilligråd som lejere og løber frem til 2022. KMM har fra 2020 og årene 
frem ikke længere økonomisk mulighed for at yde tilskud til driften af Frivillighuset og 
der er en økonomisk manko svarende til 150.000 kr. Derfor foreslår KMM, at Svendborg 
Kommune øger tilskuddet til Frivillighuset fra 210.000 kr. til 360.000 kr. årligt.
 
KMM henviser til, at der ved lejemålets indgåelse i 2012 blev aftalt med Svendborg 
Kommune, at KMMs økonomiske bidrag til Frivillighuset var en midlertidig aftale og ikke 
en permanent løsning. Desuden henviser de til, at Svendborg Kommune ved at øge 
tilskuddet kan træffe en principiel beslutning om, at Frivillighuset er gratis for alle 
frivillige sociale foreninger i kommunen, som herved ligestilles.
Ifølge KMM får det en række konsekvenser, at de i 2020 ikke længere har mulighed for 
at yde tilskud til Frivillighuset. Det vil bl.a. betyde en markant forværring af rammerne 
for det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune. 

Svendborg Kommune understøtter, at kommunen har et Frivillighus og i frivilligpolitikken 
”Fællesskab & Frivillighed” fra 2016 beskrives Frivillighuset som en base og ramme for 
koordinering, netværk og synergi foreningerne imellem.

I forbindelse med at lejemålet af Frivillighuset udløber i 2022, nedsættes en formel 
arbejdsgruppe bestående af Svendborg Kommune, KMM og Svendborg Frivilligråd, der 
sammen skal undersøge mulighederne for lejemålets forlængelse og alternative løsninger 
til placering.

Påvirkning på andre områder:
Økonomi:
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Temaforslag 7: Stofindtagelsesrum – ændret beskrivelse

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 1.350 1.350 1.350 1.350
Anlæg 800
Finansiering

I alt 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 Tkr.
Personale 1.000
Drift af socialt- og sundhedsfagligt tilbud 100
Medicinsk udstyr og beklædning 80
Husleje og faste omkostninger 100
Supervision mv. 35
Administrative udgifter 35
Drift i alt 1.350

Anlæg Tkr.
Ombygning og indretning af stofindtagelsesrum/køb af pavillon 500
Kontor, depot og personalefaciliteter 200
Venescanner 100
Anlæg i alt 800
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