Fakta Overdosisdødsfald

FOLKETINGET DISKUTERER SUNDHEDSRUM
Fredag d. 28. februar havde Folketinget 1. behandling af
beslutningsforslag nr. B 68, stillet af Socialdemokraterne, de
radikale, SF og Enhedslisten :
”Forslag til folketingsbeslutning om etablering af sundhedsrum for stofmisbrugere som et led i den integrerende og
skadereducerende politik på narkoområdet.
Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af denne
samling at fremsætte lovforslag, der etablerer de retlige rammer for en videnskabelig forsøgsordning med sundhedsrum,
hvor stofmisbrugere uden sanktioner kan indtage medbragte
stoffer under overvågning af og supervision fra sundhedsfagligt personale med særlig kompetance inden for omsorg og
skadereduktion.
Forsøget rettes mod de stofmisbrugere, der enten er uden for
behandlingssystemet eller ikke profiterer i tilstrækkelig grad
af den behandling de aktuelt er i, og hvis eneste aktuelle reelle alternativ er at indtage deres stoffer under ekstremt uhygiejniske omstændigheder med stor risiko for både liv, helbred
og lemmer. Førstegangsbrugere og lejlighedsvise stofmisbru-

gere skal være udelukkede fra at benytte sundhedsrum”.
På Folketingets hjemmeside www.ft.dk findes lovforslag og
sagsforløb med spørgsmål til og svar fra Sundhedsudvalget
på møde nr. 61, fredag d. 28. februar 2003.

UDDRAG FRA FOLKETINGSDEBATTEN
”Regeringen agter i foråret at fremlægge en national, tværministeriel handleplan for en sådan styrket indsats, en egentlig
kamp mod narkoen. Handlingsplanen skal udstikke mål og
midler til opnåelse af konkrete resultater inden for forebyggelse, social behandling, lægelig behandling, retshåndhævelse
og behandling af kriminelle stofmisbrugere.
Regeringen vil altså hellere tage kampen mod narkotikamisbruget op end kaste håndklædet i ringen, som etablering af
fixerum jo, når alt kommer til alt, er udtryk for, og efterfølgende blive konfronteret med nye krav om en endnu mere
konsekvent skadereduktion, der uvægerligt vil underminere
narkotikapolitikkens grundlag.”
Lars Løkke Rasmussen, sundhedsminister, (V)

Stofrelaterede dødsfald
i København 1997 - 1999

Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg
Kommuner har undersøgt hvad de københavnske stofmisbrugere dør af. I perioden 1997 - 1999 var 2.956 stofmisbrugere i kontakt med det københavnske behandlingssystem,
heraf er 172 døde. Næsten halvdelen af de 172 dødsfald
skyldes sygdomme, mens lidt mere end hver tredje skyldes
forgiftning, typisk en overdosis.
Blandt de sygdomme, der bliver registreret som dødsårsager,
er lungebetændelse, bronkitis, leversygdomme og hjertelidelser. Der er også tilfælde af AIDS og tuberkulose.
”Det kommer bag på os, at sygdomme tegner sig for så
stor en andel af dødsårsagerne”, siger embedslæge Henrik
Sælan, som har været med til at lave undersøgelsen. ”Misbrugerne dør af de samme lidelser, som andre også kan dø
af, men det sker meget tidligere end i den øvrige befolkning”,
siger Peter Ege, socialoverlæge i Københavns Kommune.
(Citater fra www.jp.dk d. 2.4.2003).
Rapporten kan rekvireres hos Embedslægeinstitutionen for Københavns og
FrederiksbergKommuner,IslandsBrygge67,Postboks1895,2300København
S. Tlf.: 7222 7475.
Yderligere oplysninger om embedslægeinstitutionen på www.eli.dk
Se også Henrik Sælans artikel i Stof nr. 4, januar 1998: ”Hvorfor dør
stofmisbrugerne?” på www.stofblad.dk.

Sundhedsrum i København
Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har afsat to
millioner kroner til at starte sundhedsrum i byen. Debatten
fortsætter i Folketingets Sundhedsudvalg og de juridiske
aspekter ved sundhedsrum er ikke afklaret, derfor arbejder Københavns Kommune nu på at etablere flere såkaldte
‘sundhedsfremmende kontaktsteder’ på Vesterbro - væresteder for misbrugere, hvor der er social- og sundhedsfagligt
personale, og hvor der ikke må indtages stoffer.
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