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Tak for din henvendelse af 19. marts 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”På
På hvilke punkter adskiller den faktiske udførelse sig fra den
vedtagne beslutning i socialudvalget om psykosocial indsats i relation
re
til lægeordineret heroin?”
Socialforvaltningens svar
Af Socialudvalgets beslutning af 17. juni 2009 vedrørende etabetab
leringen af et tilbud med lægeordineret heroin (Valmuen) fremgår
følgende:
Formål og overordnet indhold i tilbud med lægeordineret heroin
Målet med at indføre substitutionsbehandling med lægeordineret
heroin er, at sikre de hårdest belastede opioidafhængige et alteralter
nativ til metadonbehandling. Behandlingstilbuddet skal give
brugerne adgang til støtte til en indholdsrig dagligdag, der kan
give dem større livsglæde, og fremme deres psykiske og fysiske
helbred. Det er desuden et mål med indførslen af behandlingsbehandlings
tilbuddet, att mindske den kriminalitet, der er en af konsekvenserne
af stofmisbrug. For at forvaltningen kan nå disse mål skal tilbuddet
med heroinbehandling indeholde:
1. En klinik, hvor deltagerne under sikre og klinisk forsvarlige forhold
kan injicere den udleverede heroin
h
to gange dagligt
2. Udlevering af metadon til natten, fridage og ferier, så brugerbruger

ne undgår abstinenser

3. Sociale, pædagogiske, sundhedsfaglige og erhvervsundererhvervsunder

støttende tilbud
4. Individuel tilrettelæggelse og jævnlig revidering af den
samlede behandling.

Valmuen er etableret i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om
ordination af heroin. Sundhedsstyrelsens vejledning forholder sig
alene til den sundhedsfaglige del af behandlingen, idet det forudsættes, at den lovpligtige psykosociale behandling varetages i det
eksisterende behandlingssystem, svarende til den almindelige
metadonbehandling.
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Den psykosociale behandling på Valmuen
I det følgende beskrives den psykosociale behandling i Valmuen - dvs.
hvordan Socialforvaltningen har udmøntet punkterne 3 og 4 af de
tilbud, som Socialudvalget oprindeligt besluttede, at der skulle være i
Valmuen (jf. ovenstående opremsning).
Indholdet i psykosocial behandling er de indsatser, der adresserer
brugerens psykosociale problemer, som vedrører følgende forhold:
• Sociale forhold (bolig, netværk, familie, beskæftigelse)
• Personlige og adfærdsmæssige forhold (evne til at relatere sig
og begå sig, motivation for ændringer, selvindsigt, håndtering
af følelser og konflikt)
I Københavns Kommune er det besluttet at etablere heroinbehandlingstilbuddet som selvstændigt tilbud. Der er derfor ansat socialfagligt personale på selve tilbuddet for at sikre den psykosociale
behandling.
På Valmuen sker den psykosociale behandlingsindsats i form af:
1. Kontaktpersoner til alle i behandling
2. Individuelt tilrettelagte behandlingstilbud
3. Frokostordning
4. Elementære sundhedsydelser
5. Sociale aktiviteter (fx ad hoc motionstilbud, kreativt værksted)
6. Adgang til TV og Internet
Den psykosociale behandlingsindsats tilrettelægges individuelt på
baggrund af en faglig vurdering og i dialog med brugeren, og
indrammes af en behandlingsplan.
Til varetagelse af den psykosociale indsats samt bemanding af
venterum er der pt. fem pædagoger ansat. Arbejdet består i at passe
venterumsfunktionen, motivere borgere til at benytte stedets eller
eksterne tilbud, til at arbejde med/regulere brugernes adfærd i forhold
til øvrige brugere og personalet på Valmuen. Dertil arbejdes der
sammen med det sundhedsfaglige personale om opfølgning på
borgernes mål med behandlingen.
Valmuen har i opstartsfasens første periode haft færre brugere end
forventet. Der har derfor i opstartsfasen været flere ressourcer til den
psykosociale behandling på Valmuen, end på de øvrige københavnske
behandlingssteder på misbrugsområdet. I takt med, at flere brugere er
blevet indskrevet på Valmuen, er den psykosociale behandling blevet
reduceret til et omfang og en kvalitet, som svarer til standarden for
den øvrige stofmisbrugsbehandling.
Det, Socialudvalget oprindeligt vedtog, var et budget beregnet på det
højere antal brugere, som i dag er indskrevet. Der er således ikke tale
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om, at brugerne på Valmuen modtager psykosocial behandling i
mindre grad end, hvad Socialudvalget oprindeligt besluttede.
For at styrke den psykosociale behandling på Valmuen afgiver
Rådgivningscentret med virkning fra 1. april eller 1. maj 2012
ressourcer til varetagelse af opgaven.
Det er således Socialforvaltningens vurdering, at der er fuld overensstemmelse med Valmuens faktiske udførelse og den vedtagne
beslutning i Socialudvalget, om den lovpligtige psykosociale indsats i
relation til substitutionsbehandling med lægeordineret heroin.
Venlig hilsen

Anette Laigaard
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