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Systemets ansigter. Sygeplejerskerne Simone Kruhøffer
Pedersen (t.v.) og Dina Wissing Fleron (t.h.) er begge med

i det fremskudte substitutionsbehandlingsteam, som
både bringer medicin ud til borgere i behandling og op-
søger borgere med henblik på at opstarte behandling.
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Under corona-nedlukningen i foråret lykkedes det
rusmiddelbehandlingen i København at få 22 stof-
misbrugere i behandling. Det er en stor succes, som i
høj grad skyldes en stor indsats fra et nyt opsøgende
behandlingsteam.

tekst FREDERIKKE STOUSTRUP /// foto JAKOB CARLSEN

C orona-udbruddet i foråret
betød, at rusmiddelbe-
handlingen på Vigerslev
Allé i Københavnmåtte
lukke hele huset ned. Selv-
omman stadig tog imod
borgere, var det i langt
mindre grad end tidligere,
og derfor blev det hurtigt

klart, at dermåtte tænkes i nye baner.
Kort efter nedlukningen blev et nyt team etab-
leret. En socialfagligmedarbejder, en læge og en
sygeplejerske fik til opgave at fortsætte substitu-
tionsbehandling for borgere i deres eget hjem og
samtidig lave en aktivt opsøgende indsats ude i
stofmiljøet for at få flere stofmisbrugere startet
op påmetadon eller buprenorphin. På bare fire
uger fik teamet 22 stofmisbrugere i behandling,
og det er helt unikke erfaringer, som har resul-
teret i, at de nu har fåetmidler til at fortsætte
arbejdet de næste fire år.
Sygeplejerske SimoneKruhøffer Pedersen har
væretmed i teamet fra begyndelsen i foråret, og
hun skal fortsætte femmåneder endnu. Syge-
plejerske DinaWissing Fleron er først for nylig
blevet en del af teamet og kommer fra en stilling
i psykiatrien. Demener begge, at det er på tide at
lave en indsats, der i højere grad tager udgangs-
punkt i borgernes behov.
– Det er til tider lidt etmodsatrettet system, for-
di det skal hjælpe de borgere, som har det aller-
sværest, og vi ved, at deres hverdag ikke er fra kl.
8-15. Tid er ikke noget, de navigerer efter i deres
tilværelse, og så nytter det ikke noget, atman
beder demmøde op på et center på et bestemt
tidspunkt. Derfor har vi et tæt samarbejdemed
MændenesHjem og personalet ude på Reden,
somhjælpermed at få borgerne op ommorgenen
og husker dem på vores aftaler. Det, at vi kom-
mer ud til dem, er selvfølgelig ressourcetungt,
men det gør bare også, at de, der er blevet op-
startet, stadig er i behandling, fortæller Simone
Kruhøffer Pedersen.
– For eksempel havde vi en borger i dag, som ik-
ke vidste, at det varmandag. Han troede, at det
var torsdag. Og det er jo et eksempel på, atman
lever et liv, hvor det hermed tid kan være rigtig
svært. Der harman nogle gange brug for lidt
ekstra hjælp, fortæller DinaWissing Fleron.
– Det krævermeget af en borger atmøde op på
et center, og nogle gange kan vi bare se, at det
kræver formeget. Nogle gangemøder de jo heller
ikke op, når vi kommernede påMændenesHjem,
ogman tænker: jamenduhar et værelse her, og
du ligger og sover.Mennogle gange formår de
ikke at gå ned ad trappen.Det viser også, at det
bare er helt vildt vanskeligt og vildt kaotisk. Og
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det er borgere, der rent faktisk har et stort
behov for hjælp. Det er jo ikke, fordi de ikke
er interesserede i at komme–de ville gerne
gå op på centrene, hvis demagtede det – det
er jeg sikker på.Mende gør det ikke altid,
forklarer SimoneKruhøffer Pedersen.

Systemets ansigter
For de to sygeplejersker har det været tyde-
ligt at se, at der har været et behov for den
type behandling, som teamet nu tilbyder.
Det er især den tillid, som teamet har op-
bygget til borgerne, der kanmærkes, når de
kommer påMændenesHjem,Reden og an-
dre tilbud i byen.
–Vi er ret afhængige af et godt samarbejde
meddem, der arbejder fast ude i stofmiljøet
på de forskellige tilbud.Man skal være ret
hurtig til at skabe en god relation til bor-
gerne derude, fordi de har dårlige erfarin-
germedbehandlingssystemer – og generelt
med systemer – og særligt i starten er det
vores ansigter, der er systemet. Dér skal de
lige lære, at vi kommer fra behandlings-
centret Vigerslev Allé, men det her er et
tilbud til dem, forklarer SimoneKruhøffer
Pedersen.
De fortæller begge to, at teamets tilgang
mere har taget udgangspunkt i borgernes
behov, og de friere rammer har ført til
enmere åben samtale, der giver bedre
behandlingsmuligheder.
– Tilgangen har været at spørge borgeren:
hvad er du dækket på, hvad er dit absti-
nensniveau, hvormeget tager du ved siden
af, og hvad kunne du godt tænke dig? Så

denher tillidmed enmere personlig rela-
tion til borgerne, sigerDinaWissingFleron.

Fleksibilitet er afgørende
Teamets arbejde går i høj grad ud på at
møde borgerne der, hvor de er. Ifølge Si-
moneKruhøffer Pedersen betyder fleksi-
biliteten i teamet og det stærke samarbejde
med personalet på blandt andetMænde-
nesHjem og Reden, at det blivermuligt at
skabe bedre løsninger for borgerne.
– Det hænder jo, at borgerne får lidt ka-
rantæne det ene sted og så lidt det andet
sted. Normaltmå de så finde et andet sted
at sove, og der kan pludselig være langt til
behandlingscenteret. Så er det ikke deres
højeste prioritet længere.Menmed det her
team kan det godt lade sig gøre. Vi finder
bare et andet sted atmødes, så de kan blive
i deres behandling, siger hun og tilføjer:
– For eksempel er der jo også snak om, at
MændenesHjem skal renoveres, og så skal
borgerne flytte ud til Valby i en periode.
Det bliver interessant at se, hvad der så
skermed stofscenen. Vi rykker selvfølgelig
med derud, og dermå vi være fleksible.
– Det giver virkelig noget, at vi kan se et be-
hov eller enmangel, og så kan vi handle på
det hurtigt. Det er ret vigtigt, at der findes
sådan nogle tilbud. Fordi folk falder ofte
fra, når rammerneændrer sig, forklarer
DinaWissing Fleron.
Ifølge de to sygeplejersker kan en fleksibel
og opsøgende indsats også spille en central
rolle i samarbejdet på tværs af sektorer, og
det skaber også værdi for borgerne.
– I sidste uge havde vi en borger, som havde
behov for at blive opstartet i behandling.
Han kom fra et herberg her i København,
han var blevet smidt ud af. Han havde be-
hov for at komme afsted på noget alko-
holbehandling, men var nødt til at være
opstartetmedmetadon forinden, fordi der
ikke er en læge på det her alkoholbehand-
lingssted, og derfor kan de ikke opstarte
folk påmetadon. Der kunne vi så gå ind og
hjælpe ham. Vi fik lov af hans hjemkom-
mune til at opstarte ham og køre ham op i
dosis ret hurtigt. Vi startede i torsdags før-
ste gang, og i dagmandag satte vi ham i en
taxa til et hospital, hvor han skal afruses,
inden han tager til Jylland til behandling i
morgen. Så det er gået rigtig hurtigt, og det
var et super godt samarbejdemed herber-
get, med hjemkommunen,med hospitals-
indlæggelse og egen læge. Det var jo ikke
sket, hvis han varmødt ind på behand-
lingscentret, fortæller SimoneKruhøffer

svarer demåske, at de gerne vil være dæk-
ket afmetadon, så de ikke vågner kl. 4 om
nattenmed abstinenser. Så sigter vi efter
en stabilitetsdosis, hvor de ikke bliver syge,
som de selv siger.Men demå gerne have et
sidemisbrug, hvis de har lyst til det, siger
SimoneKruhøffer Pedersen og fortsætter:
– Så samtalen har kunnet være anderle-
desmed borgerne – den er lidtmere åben
og lidtmereærlig, fordi vi er lidtmere på
deres banehalvdel. Det er heller ikke så-
dan, at de hele tiden kommer til osmed et
ønske om at stige i dosis. Sådan har det slet
ikke været. Og de er ikke i så høj dosis som
mange andre.
–Det er bare etmeget kaotisk liv, ogmange
har opbygget enmistillid til systemer, så jeg
tænker, at vi kan væremed til at genskabe

Samtalen
har kunnet
være ander-

ledesmed borgerne –
den er lidtmere åben
og lidtmereærlig,
fordi vi er lidtmere på
deres banehalvdel.
SimoneKruhøffer Pedersen, sygeplejerske
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Pedersen og tilføjer:
– Selvomman tit først kanmåle på det sene-
re, så gør de her små ting, at folk ikke skal gå
og vente i lang tid, før de kan få behandling,
og det gør rent faktisk en forskel.

Mere opsøgende fremtid
Den fremskudte substitutionsbehandling
harmedKøbenhavns nye budgetforlig fået
midler til at fortsætte de næste fire år. So-
cialborgmester Mia Nyegaard (R) fortæl-
ler, at den nye indsats er et godt eksempel
på, hvordan systemet i fremtiden kan ind-
rettes, så borgerne er i centrum.
– Hvis vi mener, at det er menneskerne,
der skal komme først, så er det jo sådan her,
vi burde arbejde hele tiden. Jeg tror faktisk
også, vi vil se, at fleksibiliteten kommer til
at være en god investering. For det, vi kan
se, er, at folk i højere grad bliver stabilise-
ret, og så bliver de opmærksomme på, at de
kan komme i andre typer af behandling. Nu
er der kommet penge til projektet, og det er
jeg glad for. Der kommer nok til at ske juste-
ringer undervejs de næste fire år, menman
kan håbe på, atman fremadrettet kan lade
sig inspirere af den her indsats, hvor borge-
ren er i centrum. Det tror jeg generelt, at vi
som system skal blive bedre til, siger hun.
Både Simone Kruhøffer Pedersen og Dina
Wissing Fleron er glade for, at der er kom-
met et større politisk fokus på indsatsen
og dens positive resultater.
– Det er et stort håb for os, atman kunne
udbrede det her til andre dele af København
og også andre kommuner for den sags skyld.
Generelt har detmed at køre ud til borgere
under coronatiden vist, at der er et behov. Så
det virker næsten helt fjollet, hvisman ikke
udvikler videre på det og sætter ressourcer
af til det, siger SimoneKruhøffer Pedersen,
ogDinaWissing Fleron tilføjer:
–Det system, der er der nu, er bestemt ikke
dårligt. Det er bare ikke for alle.
– Formig personligt har jeg i hvert fald fået
en bedre relation til vores samarbejdspart-
nere, og det gavner også de borgere, jeg har
med at gøre. Jeg tænker også, at sådannoget
somat komme i kontaktmed gadepsykia-
trien kunne gavnemeget. Og så selvfølgelig
at skabe noget bedre samarbejdemellem
regionen og kommunen, så vi ikke er så ad-
skilte. Så hvisman generelt kunnemødes
omdet her i stedet for at operere så adskilt
– og gernemødes ude hos borgerne og dér,
hvor behovet er – ville det klart skabemeget
bedre kvalitet, siger SimoneKruhøffer
Pedersen.• frst@kl.dk

AARHUS:
SIKKERHED KOMMER FØRST

På Rusmiddelcenter Aarhus måtte man
også tilpasse behandlingstilbuddene under
nedlukningen. Her valgte man at udlevere
medicin gennem en luge, som normalt kun
bruges i weekender og på skæve tidspunk-
ter, for at mindske risikoen for at blive smit-
tet – både for borgere og medarbejdere.
Sundhedsfaglig leder Trine Sandholdt for-
tæller, at de også eksperimenterede med
at uddele mere medicin end normalt, og at
nedlukningen især har gjort dem opmærk-
somme på vigtigheden af den sociale kon-
takt på centeret.
– Vi har ikke intensiveret vores opsøgende
indsatser, men vi har erfaret, at nogle godt
kan have lidt mere medicin med hjem, end
vi normalt har givet dem, så de ikke behøver
at komme her så ofte, og det har de været
rigtig glade for. Det har også vist os, at den
kontakt, der ligger i at komme herned – både
den socialfaglige og denmere uformelle –
er meget vigtig for borgerne. Den kontakt
kunnemanmåske stadig have haft, hvis man
havde lavet en mere fremskudt indsats.
Trine Sandholdt fortæller, at fordelene ved
en fremskudt indsats også sagtens kan ræk-
ke ud over corona-problematikker. Der er
dog ogsåmange overvejelser, manmå gøre
sig, indenman igangsætter sådan et projekt.
– Vi har før snakket om en mere fremskudt
indsats i personalegruppen, fordi vi ople-
ver, at der er nogle borgere, som har rigtig
svært ved at komme her. Det kan være, fordi
det er besværligt for dem, eller fordi de har
noget angst eller andre lignende udfordrin-
ger. Men det største problem, vi bliver ved
med at vende tilbage til, er sikkerhedsfor-
anstaltninger i et personalemæssigt per-
spektiv. Det er meget potent medicin, og
det er i høj kurs rundt omkring, så det skal
man have med sig i overvejelserne. Men vi
er meget interesserede i at lære mere om,
hvordan andre har gjort det.

ODENSE:
EKSPERIMENT RESULTEREDE
I NY TILGANG

På Behandlingscenter Odense begyndtePå Behandlingscenter Odense begyndte
man under nedlukningen at eksperimen-man under nedlukningen at eksperimen-
tere med at uddele medicin til længeretere med at uddele medicin til længere
perioder ad gangen, og det har nu med-perioder ad gangen, og det har nu med-
ført enændring i centrets tilgang til, hvor-ført enændring i centrets tilgang til, hvor-
dan de giver medicin, fortæller behand-dan de giver medicin, fortæller behand-
lingsansvarlig overlæge KarstenModin.lingsansvarlig overlæge KarstenModin.
– Vi blev meget hurtigt nødt til at tilbyde– Vi blev meget hurtigt nødt til at tilbyde
langt flere borgere, at de fik deres sub-langt flere borgere, at de fik deres sub-
stitutionsmedicin med hjem til en eller tostitutionsmedicin med hjem til en eller to
uger. Substitutionsmedicin er helt enkeltuger. Substitutionsmedicin er helt enkelt
langtidsvirkendemorfinpræparater, derlangtidsvirkendemorfinpræparater, der
alle potentielt set er dødelige, hvis manalle potentielt set er dødelige, hvis man
indtager for store mængder på sammeindtager for store mængder på samme
tid. Traditionelt har man i misbrugsbe-tid. Traditionelt har man i misbrugsbe-
handlingen derfor haft svært ved at givehandlingen derfor haft svært ved at give
slip på en vis grad af kontrol over dette.slip på en vis grad af kontrol over dette.
Under Covid-19 har vores udgangspunktUnder Covid-19 har vores udgangspunkt
været, at vi har medgivet medicin til bor-været, at vi har medgivet medicin til bor-
gerne med afsæt i tillid til, at borgerne selvgerne med afsæt i tillid til, at borgerne selv
kunne administrere denmedicin, de harkunne administrere denmedicin, de har
brug for, og det har vi haft positive erfarin-brug for, og det har vi haft positive erfarin-
ger med, siger han.ger med, siger han.
I Odense har man netop indgået et bud-I Odense har man netop indgået et bud-
getforlig om at afsætte midler til opsøgen-getforlig om at afsætte midler til opsøgen-
de behandling, og det er noget, borgerede behandling, og det er noget, borgere
med afhængighed har efterspurgt.med afhængighed har efterspurgt.
– Det er vores erfaring, at borgeremed–Det er vores erfaring, at borgeremed
afhængighed efterspørger muligheden forafhængighed efterspørger muligheden for
at modtagemedicinsk behandling tidlige-at modtagemedicinsk behandling tidlige-
re og nemmere. Med den politiske aftalere og nemmere. Med den politiske aftale
om at iværksætte opsøgendemisbrugs-om at iværksætte opsøgendemisbrugs-
behandling kan vi fremover tilbyde be-behandling kan vi fremover tilbyde be-
handling her og nu, og der hvor borgernehandling her og nu, og der hvor borgerne
er, og når de er motiveret for behandling.er, og når de er motiveret for behandling.
Det er inspireret af indsatsen i København,Det er inspireret af indsatsen i København,
men i enOdense kontekst, hvor vi har etmen i enOdense kontekst, hvor vi har et
tæt samarbejde på tværs af kommunaletæt samarbejde på tværs af kommunale
og civile aktører somKirkens Korshær,og civile aktører somKirkens Korshær,
som driver dag- og natvarmestuer, her-som driver dag- og natvarmestuer, her-
berg og stofindtagelsesrum og KFUK,berg og stofindtagelsesrum og KFUK,
som driver Reden, siger KarstenModin.som driver Reden, siger KarstenModin.

Nedlukningen har fået
behandlingscentre til
at tænke i nye baner


