
Holbergsgade 6 

DK-1057 København K 

 

T +45 7226 9000 

F +45 7226 9001 

M sum@sum.dk 

W sum.dk 

 

 

Dato: 21. november 2014 

Enhed: Primær Sundhed 

Sagsbeh.: SUMLPE 

Sags nr.: 1400770 

Dok nr.:  1578763 

 

 

 

 

 

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 13. november 2014 

stillet følgende spørgsmål 21 (L 34) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 

som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Løhde 

(V). 

 

Spørgsmål 21: 

”Vil ministeren give en status på, hvor mange og hvilke kommuner, der slet ik-

ke udleverer rent injektionsudstyr, eller hvor udleveringen er mangelfuld, her-

under oplyse, om ministeren finder indsatsen tilfredsstillende?” 

 

Svar: 

Gadejuristen offentliggjorde den 20. august 2014 rapporten ”Intravenøse stof-

brugeres adgang til sterilt Injektionsudstyr i Danmark”, hvoraf det bl.a. fremgår, 

at 34 af landets 98 kommuner ikke udleverer sterilt injektionsudstyr, og at ale-

ne tre kommuner udleverer alt det injektionsudstyr, som efter Gadejuristens 

opfattelse bør udleveres. 

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kontaktede på den baggrund KL, 

som efterfølgende vurderede, at Gadejuristens billede af, hvor mange kom-

muner der udleverer injektionsudstyr, er retvisende. KL oplyste i den forbindel-

se, at der i Gadejuristens rapport gives karakter til kommuner ud fra en vurde-

ring af, hvorvidt det udleverede injektionsudstyr lever 100 pct. op til, hvad et 

optimalt injektionsudstyr ifølge Gadejuristen skal indeholde, hvilket betyder, at 

hvis en kommune får en lav karakter, så skyldes det ikke, at den ikke udleve-

rer injektionsudstyr, men at den ikke udleverer et i Gadejuristens øjne optimalt 

udstyr. 

 

KL oplyste endvidere, at Gadejuristens rapport viser, at alle de seks største 

byer udleverer injektionsudstyr, hvilket en række af de større kommuner lige-

ledes gør, hvorfor det er KL’s vurdering, at langt størstedelen af landets stof-

misbrugere har adgang til gratis udstyr. 

 

Det fremgår af Sundhedslovens § 119, stk. 2, at kommunen etablerer forebyg-

gende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Således kan den enkelte 

kommune som led i den forebyggende indsats udlevere sterilt injektionsudstyr, 

men dette betyder ikke, at kommunerne skal udlevere sterilt injektionsudstyr.  

 

Da gratis og let adgang til sterilt injektionsudstyr sammen med substitutions-

behandling er den vigtigste indsats mod infektionssygdomme som hiv og he-

patitis C blandt stofmisbrugere, er det imidlertid uheldigt, hvis kommuner slet 

ikke udleverer sterilt injektionsudstyr, eller hvis udleveringen er mangelfuld. 

Det må endvidere kunne forventes, at i de kommuner, som udleverer sterilt in-
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jektionsudstyr, indgår ampuller med sterilt vand i udstyret, således at de sats-

puljemidler på årligt 0,8 mio. kr., som er afsat til dette formål, og som udbeta-

les via bloktilskuddet, anvendes som forudsat. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Lars Petersen 

 


