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Vedrørende tUsynsrapport

Hermed fremsendes tilsynsrapport for Gaden.nnme:t, udfærdiget på baggnmd af tilsynsbesøg deo 2.
juni og 15. august 2006.
Tilsynet er foretaget i henhold til § 39 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

onuAd,.
Tilsynet er gennemført på grundlag af tilsynsmanual udarbejdet af Socialforvaltningen og er

geonem.ført i dialog med ledelse, medarbejdere, brugere og andre.
Tilsynene var uanmeldte tilsynsbesøg.
Formilet med tilsynet er:
•

At påse, at borgerne ftr den hjælp de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som
Socialudvalget har truffet.

•

At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

•

At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige
problemer.

•

At medvirke til, at der foregår en Løbende kvalitetsudvikling på degntilbud, bosteder,
boceotre og i dagtilbud.

Forud for tilsynsbesøget har tilsynet orienteret sig om:
•

Indberetninger om magtanvendelse.

•

Beretning fra Gaderummet 2005.

•

GodJcendelsesskrivc1se fra Københavns Kommune december 2005.

•

Sundhedsfaglig tilsynsrapport 2005.

Som det fremgår af rapporten. har tilsynet givet følgende pAbud:
•

Tilsynet giver påbud om, at der i Gadennmnet ikke opholder sig unge under 18 år.

•

At Gadcnunmet sikrer, at de unge med svære psykiske lidelser kommer i psykiatrisk
behandling og ansvaret for de unge deles med H:5.

•

Tilsynet giver påbud om, at der ikke ovemanes i andre rwn, end dem der er indrettet hertil,
og de unge der bor i køkkenerne, tilbydes andre rom.

•

Tilsynet giver påbud om, at Gaderummet tager initiativ til, al forbedre samarbejdet med
behandlingspsykiatrien og at Gaderutnmct ikke anbefaler de unge at holde op med at tage
medicin uden det er drøftet med en psykiater.

•

Tilsynet giver påbud om, at Gaderummet sætter sig ind i og arbejder efter
Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinadministrntion.

•

Hashmisbruget i Gaderummet skal ophøre og medarbejderne skal gribe ind, hvis de ser, at
de unge ryger. Der udarbejdes en plan sammen med de Wlge. for hvordan Gadernmmet kan
realisere påbudet.

Derudover har tilsynet givet følgende henstilling:
•

Gården skal fremtræde ryddelig og der skal laves en plan for hvorledes de
h!ndværksntæssige projekter færdiggøres.

Kvalitets· og TUsynskontorct hu modta:et G.deruouneLt bemærk.n1Dger til udkast til
tilsynsupporteo 2006. Ved hørio.gen er det udelukkende faktueUe rettelser. tom kan give
anledning til ændringer I rapporten
VI vU gøre opmærksom pI., at bemærknin&erne er meget grunddigt udarbejdet og uddyber
maoge ar de rorhold lom rapporten og$' g.lver udtryk (or.
Bemærkningerne forklarer Gaderummets behandlingsmæssige sIlsted og dsclige arbejde pi
udmærkel vis. De vB blive vedlagt rapporten som bilag og er &iledes offentlig tilgængelig pi
samme mide som rapportItD.
Tilsynet skal bede om en tids· og handleplanfor hvordan påbudenefølges og henstillingerne
imødekommes.lJandleplanen skal sendes til Kvalitet og nfsynskontorCl inden en månedfra
modtagelsen afden endelige rifsynsrapport.

Tilsynet har givet følgende råd og vejledning:
•

At der arbejdes mere målrettet med de påmrende til gavn for de unge. Dvs. at Gaderummet
skal hjælpe de Wlge med at tl kontakt til de pårørende, hvis de kan bj~lpe de Lmge til et
netværk eller til bedre at forstå hvorfor de ikke har kontakt.

Rapporten er sendt til MR-voksnc.

Med venlig hilsen

~

Kilren Elmegaard
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Formålet med tilsynet
•

At påse, at borgerne lir den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Socialudvalget har truffet

•

At virbomheden er tilrcnelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde, i overensslemmeise med gældende love og regler for
virksomheden

•

At forebygge, ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer

•

At medvirke til. at der foregår en løbende kvalitetsudvikJing på døgn. og dagtilbuddcne

Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan Kvalitets- og
rilsynskontorets konsulenter kontaktes.
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Særligt fokus for tilsynsbesøget

Særligt fokus for tilsynsbesøget

Formålet er, at der ka" fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger indenfor
et givent område (fx på en bestemt type tilbud, på grundlag af aktuc1 bekymring eller
andet.

•
•

Dc politiske forudsætninger for etablering/godkendelse af Gadcrummet som
opholdsted og værested for unge marginaJiserede hjemløse har været præget af megen
debat og kritik både i pressen og blandt de Københavnske politikere. I 2001 var der en
kraftig debat om at lukke Gaderummet på grund af, at der opholdt sig uugelbøm
underl8 år. der var udtah brandfare, alkohol og hashmisbrug, vold indbyrdes blandt
de unge, og mang'ende samarbejde med Københavns Kommune. Ga.dcrumme1S
lokaler lå dengang på Nørrebrogade. Der opstod brand i den øverste etage, med nød
og næppe blev der ingen personskade.
På trods af kritikken og debatten besluttede Københavns Kommune fra maj 2002 at gå
ind i en medfinansiering af Gaderummet. Københavns Kommune godkendte, at
Gaderununet kunne ansøge Socialministeriet satspulje til social udsatte.
Socialministeriet .wllede sig positivt overfor ansøgningen.
I perioden fra 2001 til 2003 blev Gaderummet drøftet i Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget mange gange og der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle
følge Gaderummet på nært hold, Blandt de forhold som indgik, var, at unge med
psykiske lidelser blev holdt borte fra psykiatrisk behandling på grund af stedets
generelle skepsis over for det psykiatriske behandlingssystcm.
1 2003 blev der indgået en aftale ntellcm Københavns Kommune og Socialministeriet
om bevilling af satspuljemidler. En afbctingelseme for bevillingen var, at
Gaderummet skulle være omfattet af Københavns socialfaglige tilsyn og
sundhedsragLigt tilsyn fra embedslægen. Det blev samtidigt muligt for Gadenunmet at
nytte til mere velegnede lokaler OadenuntDet flyttede ind i nye lokaler i
Rådmandsgade på ;-.1ørrebro i maj 2005.

•

Overortklet ramme for det 5.'!erlige fokus
Tilbuddets specifikke hindteriog .femnet
Mulige "øsninger" I hindIemulighedec

Opfølgning pA tidliiCf'e tilsyn
Generel vurdering

Gaderummet ar

'der alternativt o derfor ud fra et andet normsæt end der

Side 2 af 17

Særligt fob.-us for tilsyns1>esøget

sædvanligvis er j Københavns Kommunes tilbud til udsatte unge. Tilsynel har taget
særliat hensyn til Gadcrummets" historie" OP det alternative normsæt.
RAd Ol vejlcdnina
Henstilling
Pib..

Side 3 afl7

Tilbuddets målgruppe, målsætning og brugersammensætning

Tilbuddets målgruppe, målsætning

og brugersammensætning
•

•
•

FormåJet er al vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugcrsanunensætning.
målsætning og værdier.

Bc.*rivelse afmålgruppen og overordnet mIlSletninø; (or Unge over 18 år, som er hjemløse, og hvis tilværelse er prægel af kaos og tydelige
tilbuddd:
~rsonIige og sociale problemer. Det er ~rsoner, som i kraft af tidligere erfaringer har

Il\'ordaø er der samtnenM:ngmellen:t tilbudeu aJctuelle
brugersammensaetnin& og mllÆl.ning?
Hvordan pr arbejdet med indslll.SODlrider if9l~
udvikJing.sp1anen?

et sk.eptisk fornold til almindelige hjælpe- og behandlingsmuligheder. De er præget af
overlevelse og et ofte angstpræget forhold Iii omverdenen saml misbrug.
Målet for det pædagogiske og psykologiske arbejde er, at styrke den enkelte Wlges
aktuelle situation og mulighed for at bo gradvist mere selvstændigt i egen bolig og i
det omfang den UIlge hat tilstrækkelig erhvervsevne, at gøre den Wlge
sclvforsørgende.
Tilsynet talte med mange af de Wlge, hvoraf en var 17 år gammel. De fleste af de unge
vi talte med tilhørte målgruppen, enkelte var dog, efter vores vurdering, svært psykisk
syge.
Der er en stor gruppe af unge fra Ghana, I'olen og letland.
På spørgsmål til1c:ieren, om der opholdt sig illegale unge flygtninge i Gaderummet,
svarer lederen betægtende. Gaderummet har samarbejde med udlændingstyrelsen.
Gadenunmct har udarbejdet en fyldig regnskabsberetning for 2005, hvor også sociale
og pædagogiske problemstillinger fremgår.
Gadenunmet har beskrevet flere projekter. som de ønsker at arbejde med. Det drejer
sig om udbetaling afløn for arbejdsopgaver i "busetn • etablering af et flyttetransportfirma og et projekt i Thylcjren, som omhandler refugium. -og sundhedshus.

Opfølgning p~ tidligere tilsyn

<kncrcl vurdering

Det er tilsvnets indtrvk at Gaderununet arbe' der målrettet 00: med den

~DCC af UDl.!e
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Tilbuddets målgruppe, målsætning og brugersammensætniog

Råd

oa vejledning

Henstilling
....d

som er beskrevet i mål ru

n.

TIlsynet giver påbud om, at der i Gaderwnmet ikke opholder sig unge under 18 år.
At Gadenunmct sikrer, al de unge med svære psykiske lidelser kommer i psykiatrisk

bchandlinQ: Oll. ansvaret for de umæ deles med H:S.
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Tilbuddets fysiske rammer

Tilbuddets fysiske rammer

fonnålet er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forbokl til det pædagogiske arbejde
og brugernes trivsel.

•
•
•

GaderummeLS lokaler er egnet til formålet og de unge udnytter al pladsen. Der er 3
køkkener i huse\., hvor det ene er et stort fæUeskøkken i stueetagen. Der er ileR: gange
om ugen folkekøkken. hvor alle kan spise med. De to mindre køkkener, blivCf også
brugt til sovcrum, hvor nogle unge har bygget interimistiske værelser af papkasser,
skabe og reoler mm. Hygiejnen var i orden i køkkener og badevæTeIser. Der var
adgang til flydende sæbe.
Huset er præget af noget kaos. Møbler og computere er klunset. I fællesrummet i
stuen slår 10-12 C(ll1lputerc, som alle blev brugt, da tilsynet var på besøg.
I Gaderumnu:ts gård slår der borde, stole og grill og forskellige ting, der ikke
umiddelbart hører til i en gård, gamle ubrugelige møbler, gammelt tøj. Gården
fremtrll.'der således ikke ryddelig.
Der er to sovesale med 6- 8 køjer i hver sovesal. Herudover er der indrettet mindre
rum med op til 4 beboere i hver. Slcdet er godkendt til, at der kan overnatte 30 unge.
Gaderummet fører nøje regnskab med, hvor mange der overnatter.
Om nalten sover der unge på sofaerne i fællesrummet. Disse unge hører ikke til de
faste ovanattende.
De unge bar indrettet sig på forskellig vis på sovesalene, nogle har hængt tæpper ned
foran køjesengen, mange af de unge bar hunde, som også sover der.
I øjeblikket arbejdes med der mw, at lægge el dræn i gården, da der er vand i
kælderen.
Gaderummet har haft vanskeligt ved at fA færdiggjort de hindværksmæssigc projekter,
henmder malilUf l!:anl!arealer.

,"'a:llesarcalcr (inden- Ol! udendors)
Bad og lOiletfOlboId
Vt:relsedegne boliger

ar

Opfølping pi tidligne tils)tl

Tilsynet vurderer, at de fysiske r.unmer er egoet til ronnåk:\., men der. viUe være
hensigtsmæssigt, at de håndværksmæssige mangler blev færdiggjort.
Gaderummet har været 'tennem en proces med oDrvdninll Oll ti smidt tim! der ikke
Side6af17

Tilbuddets fysiske rammer

bruStes u

men der er stadig et stykke ve".

Råd og vtjlcdning
Henstilling

"""'"

Gården skal fremtræde ryddelig, og der sk.allaves en plan for, hvorledes de
håndværtsmæssil!e 1K0iekter fierdil!'oores..
TIlsynet giver påbud om, at der ikke overnattes i andre rum, end dem der er indrettet
hertil, og de unge der bor i køkkenerne, tilbydes andre rum"
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Tilrettelæggelse af den samlede
indsats over for brugeren

Fonnålet er at vurdere, om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for
brugeren.

•

Der arbejdes systematisk med Gaderumntets overordnede målsætning. Den
pædagogjske metode tager udgangspunkt i kritisk psykologi og arbejdet med gruppen
som besluttende organ. Fællesskab og sammenhold er væsentlige værdier i
Gadcrummet. Del arbejdes samtidig med udvikling afden enkelte unge i individuelt
psykoterapi. Gadcrummel opfordrer til og hjælper og støtter den unge i al tage kontakt
Iii arbejdsmarkedfuddannclsessyslcmet. De unge sover sammen på sovesale, for at de
kan oparbejde en tryghedsfølelse og..nær.hed,..og.de...kan.arbejde.med-de konflikter der
opstår. NAr der er opnået CD vis udvikling kan Gaderummet aJbejde videre med at
sløtte den unge i et mere selvstændigt forløb.
Ocr samarbejdes med sagsbehandlerne. Gaderwnmet tilbyder al følges med de unge
lil saml:aler i sociaicenlrel og til andre myndigheder. Dette samarbejde kan være
konfliktfyldt, fordi den unge er i en kaotisk situation, hvor mange parter er involveret.
Samarbejdet med behandlingspsykiatrieo er ofte problematisk blandt andet fordi
Gaderumrnct har en anden opfauelse af medicinsk behandling af psykisk sygdom.
Nogle unge med psykiske lidelser bliver støttet i ikkc at tage medicin. Det er
Gadcnunmcts opfattelse, al det har hjulpet nogle af de unge at være uden medicin.
Gaderummet bar en aftale en gang månedlig med psykiater Henrik Rindom på
Hvidovre Hospital.
Der er tilknyttet en gadesygeplcjcrske i Gadcrnmmet en gang ugentlig. Tilsynet talte
med sygeplejersken, som fortalte at hun have et godt samarbejde med de unge og
medarbejderne på tllcdeL Hun er kommet i Gadcrnmmet igennem flere år og har et
stort netværlc i sundhcdssystemet. De unge kan komme på hendes klinik i herberget i
Hilleroogade. Hun har kontakt til hjemløselægeme, der er ansat i Københavns
Kommunes Socialforvaltning. Gadesygeplejersken har laget en gruppe af de unge med
til undersø~elsc nå klinikken for seksuelt overførte sv"domme Ol! Bisoebiera Hosoital.

•
•

Hvordan arbejdes der med lilbudets O\'crordntdc
Dlålsælning i del da&liae Brbejde?
Hvilke pzdagog.iske rneIooder'og indfaldsvinkk:f arbejdes
da ~ Og bvilke boldniDga er der bag?
I-Ivordan er samarbejdet med forvaltningen s.amt andre
instanser? Herunder hvordan arbejdes der med
haodleplllOCr1

Side8af17

Tl1rett.elæggelse af den samlede indsats over for brugeren

Hun har ligeledes aet oog.le af de unge undersøgt for m. Ved tilsynsbesøget blev
gadesygeplejersken opmærksom på en gravid ung kvinde, som hun vil følge tæt.
Gadcrurnmet arbejder med pædagogiske handicplaner og praktiske bandleplaner for
dc unge. Det er vanskeligt for Gadcrum.met at f1 handleplanerne til at hænge sammen
med den handicplan, der skal ligge i Kommunen. Den dokumentation tilsynet så var

120.1.
OpfølgninJ; pi tidli~ tilsyn
Genefd vurdering

Det er tilsynets indtryk al der i Gaderummet udferes et målrettet pædagogisk. arbejde,
ud fra de principper, de er godkendt på baggrund af. Mcdar~dcme eJ" engagerede og
der drøftes løbene både de pædagogiske og psykologiske metodcr i overensstemmelse
med de ideer, der er gnmdlæggende for arbejdet.
Der er vanskeligheder i kontakten og i samubejdet med socialforvaltningen og med

anme myndigbedcr.

Samarbejdet med bebandlingspsykiatrien er præget af forskellige holdninger lil,
hvordan psykisk sygdom behandles. Dc unge psykisk syge oplever derfor
modsatrettede behandlingsmetoder, hvilket kan vanskeliggøre resultatet af
behandlingen, eller man læn risikere at den unge ingen psykiatrisk behandling flr.
Samarbejdet med gadesygeplejerslc:en fungere godt og hun er opmærksom på de
IDsvkiatriske svtl.domme. fi2.esom den unu;-vnedc DSvkiater er.
Rid og vejledning

Hcrwilliag

Pib""

Tilsynet giver påbud om, at Gaderummet tager initiativ til at forbedre samarbejdet
med behandlingspsykiatrien og at Gaderummet ikke anbefaler de unge, at holde op
med at tage mediein uden dd er drøftet med en psykiater. Det skal sikres, at de unge
der har behov herfor, kommer i nsvkiatrisk behandling.

Sidc9af17

Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet
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Brugerens trivsel og dagligdag i
tilbuddet
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Beskrivelse Ir stemning pi lilludct

HYOrtlan ef kontakten mellem brugerne oapc:rsonale?
Hvad synes brugerne 00l. vue her?
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Formålet er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbudet og om dagligdagen fungerer
hensigtsmæssigt

.
... ..
Tilsynet 'opholdl sig i længere perioder, i det store fællesrum sammen

i :'~_:j

:'"":-

,
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-

m~

de unge,

både hvor der var personale tilstede og bvor der ikke var personale tilstede. De unge
fortalte om deres problemer og livshistooer. Vi havde individuelle samtaler med 10
unge, hvor den ene var alvorlig psykisk syg. De unge gav udtryk for, at de kunne f!
hjælp og støtte: hos personalet ved behov. De var glade for sammenholdet mellem de
wge og prioriterede dette frem for et liv på gaden eller i el eget værelse.
Personalets tilll8lll!: til de un2e er oræ2et af. respekt omsorR 02 1i2eværdiclled.

Opfølgning pllidligere tilsyn

Genen! vurdcring

Der er en god og imødekommende stemning i Gadcrummet. Kontal"ten mellem
medarbejderne og de unge, er respektfuld og tillidsfuld. De unge er glade for
Gaderummet.

RAd og vejledning
HeDSlilling

""'...
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BrugerindCJydelsen i Lilbuddct

BrugerincJflydeJsen ; tilbuddet
.,'(1]

•
•
•
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Fonnå.let er at vurdere, om brugerne bar indflydelse: på deres tilværelse.

..

Hvilke områder har brugeme indflydelse på? Og
,~J, ,.~§'J", ~,'~

hvordan?
Er der boJ&errid? Ihu er dels funktion? Hvordan
fvngenr dec1
Hvem bestemmtt over brugm:r1$ YErtIier1

Opf.ølgning pA tidligere tilsyn
Gcocn:l vurdering

.

.

. .
..
.
, ~" ~ ... '
.
.
.
Der er en bøj gmd af brugerindnydelse i Gaderummet. Der er fællesmøde bver
søndag, hvor de fleste af de unge deltager. De unge der bor på gaderwnmet, skal
deltage. Denne gruppe tager beslutninger om det sociale liv i Gademmmet, nye
projekter, arbejdsopgaver i Gaderummet og andre aktiviteter udenfor Gadcrummet.
Derudover deltager de unge også i nogle personalemøder og man mødes daglig i de
store fællesrum.

".. ,;:~j:"'~~, ..::J'

-

Det er en s~t~del af den pædagogiske metode på Gaderummet, at de unge bar
indflYdelse

deres e2en tilværelse 02 "Det 1!Ode liv" i Gadcrummet.

RAd 0l vejkdnina

IImslilling

Pib""
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Inddragelse af pårørende i tilbuddet

Inddragelse af pårørende i tilbuddet
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Hvord&ll filDgtTt-r samarbejdet med d~ pårørende?
I bvilken grad er det fOl'TU.I~ & der en politik f(lf
inddragelse afpårørende og hvordan fungerorden?
Har tilbuddet Bet klager h pårørende i det forl"bne lr
og i forhold til hvad?

Formålet er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende.
l-':,",~):,,':

~-

-,

-

,

Under lilsynsbcsoaget ",ar der flere telefoniske henvendelser fra pårørende som blev
besvaret relevant og vi kunne forstå at der er vedvarende kontakt med nogle
påmrende.
Mange af de unge har ingen eller kun sporadisk kontakt til deres forældre eller andre

I~eode.

Optølgnil1g pllidligere tilsya
Gelletel ''UJ''dcrin&
Råd og vejledning

Der er ikke et fomu.li.seret samarbejde med pårørende, men åbenhed overfor kontakt
til
• som er bekyrnn:de for deres børn.
Tilsynet giver råd og vejledning om at der arbejdes mere målrettet med de pårørende
til gavn for de unge. Dvs. at Gaderwnmct skal hjælpe de unge med at fa kontakt til de
pårørende hvis de kan hjælpe de unge til et netværk eller til bedre at forstå., hvorfor de
ikke har kontakt.

Heostilling

"OOd
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Magtanvendelse i tilbuddet

•

BJi\lCr pJOCedlnllle vedr. mlJWlvendetS1e fuJ&t og
hvordan bindtef"C'r tilbuddet magtanvendelser og
indbe~tnill& hen.f':l

•
•

Et der s~rJige problemstillinger, der giver anledning til
magtanvendelse?
Har der VD'et episoder med magtanvendelse. der har
give1 anledning til5alige tilug?

Op(o~ pi tidligere tibyn
Generel vurdering

Formålet er at tilse, al bestemmelserne følges og ploccdwcr overholdes. samt at der
gribes ind, før problcmerne udvikler sig.
Ved samtale med lederen og medarbejdere giver de udtryk for, at personalct ikke
udøver magtanvendelse. Der opstår konflikter de unge imellem som de
selv. 1
særlige tilfælde har politiet været tilkaldt.
Personalet har diskuteret regelsættet om magtanvendelse på et personalemøde og
forvaltningens pjece om magtanvendelse lå fremme flere steder. Personalet cr
opmærksomt på, al de kan konune ud for al skulle udøve magtanvendelse f.eks. med
wme der er ~vkotiske. CH!: at indberetninven slæI ske tilos.

klare

Tilsynet vurderer at der er viden og opma:rksomhed om lovgivningen om
mall'tanvendelse.

RAd og vej Icdning
Henstilling

Side l3afl7

Medicinhåndtcring
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Medicinhåndtering
"'f~"""

•
•
•

o . . . .,

..

.

~.

-

-- , -

Hvordan håndteres medkiP kookm i tilbuddet?
Har pc:rsoDale1 de fCll'1lØdne kQØlpelenca Illll give
medicin? Herundet" kc:nds!clb til "Sundheds51yrelsens
vejledning om mcdicinødminiSlration og patienters
selvadminisrratilln af medicin".
Har personalet kendskab til relevlllll medicin pi

""""""
Opfølgning pi tidligere tilsyn
Generel vurdering

'.

"'·~r::.:~

- -'.

Formålet er al tilse, at bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer
overholdes.
. r··

-

--

--

Der bliver som hovedregel ikke opbevaret medicin i Gaderummel. l nogle tilfælde
vejleder medarbejderne, når en Wlg er på nedtrapning og har brug for metadon eller
sovemedicin.
De Wlge der fAr psykofarmaka administrerer medicinen selv eller den administreres
gennem behandlingspsykiatricn.
Personalet har megellidt kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om
medicinadminisuation.
Tilsynet vurdcrer, at personalct har brug for viden om medicin og administration
heraf.

Rid og vejk:dning

Hc:nstillin&

........

Tilsynet giver påbud om, at Gaderummet Sletter sig ind i og arbejder efter
Sundheds.<;t"""iscns vc'[ednin n om me<iicinadministration.
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Alkohol og stofmisbrug
.' - .,
. ,
c
"
Et der fonnuleret cn misbruvpolitik i tilbuder?
I hvilket omfang fmder Uer misbrug sted af alkoho~
hash. bArde stoffer (heroin kokain spc:cd). medicin
(letogm, st~d m.m.)? Og 1I~ g,øre5 der for 111
btgrznsc misbrugd?
Hjlr;lperpe:nooalet med afgiftning. vatligeholdelse,
afhjælpning aIskadcvirkninger. Gives der tilbud om
behandling? Hvem koordinerer behandlingen?

.:;("'," ,-

•

•
•

.

.,.~

FonnAlet er at vurdere. omfanget af misbruget og indsatsen for
misbrugsproblemer.

-.

al

hjælpe brugere med

--I Gaderummet er der formuleret en misbrugspolitik sammen med de lUIge. Der må
- - ~"<;.~~--

-

-

--

ikke indmges hårde stoffer (htroin, kokain. speed m.m.) på sLedet. Alle er meget
opmlCrksomme på., om der findes hårde stoffer i buset. Hvis det sker, bliver de unge
bedt om at forlade stedet, eller de får tilbudt hjælp. Der tr en stor sc('1ustits i
Gaderummet, også om natten n!T de unge er alene. Lederen gjorde opmærksom på at
det er de svageste unge der falder i og tager hårde stoffer og han derfor er ked af, at
del kan være nodvendigt at afvise dem. Men Oadcrumrnet kan ikke styre, hvis der
ko11lll1tr hårde stoffer i huset.
Da tilsynet kom ind i fællcslokalet var en &lUppe i gang med at ryge hash. De
stoppede da vi satte os ved bordet. Dette skete også ved et andet besøg i GaderummeL
Tilsynet har bemærl::et at mange af de unge er påvirket afhash. I det ene tilfælde var
<ler ikke llOl!.ct ocrsonate til stede i et andet tilfælde 2I'eb oersonalet ikke ind.

Opfølgning pl tidligere tilsyn

Generel VUTdering

Det er tilsynets vurdering, at Gaclerummet har en konsekvent misbrugspolitik omkring
hårde stoffer. Det er mcre "tilladeligt" at ryge hash på stedet og mange af de unge har
et regulæn hashtnisbrug.sproblem. Det er Gaderummets opgave at tage unge iod med
misbrugsproblemer og hjælpe dem videre, derfor vil det" i et vist omfang være unge,
der ryger hash. Det er tilsynets vurdering at omfanget afhashrygning i Gadcmmmet
har talteloverhånd, så de unge bliver inaktive.

RAd og vejledning
HeMilling
PI"",,

Hashmisbruget: i Gaderumrnet skal ophøre og medarbejderne skal gribe ind, hvis de
de Wlge ryger. Der udarbejdes en plan sanuncn med de Wlge. for hvordan
Gaderwnmet læn realisere oåbudet.
SCl" at
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Hjælpemidler j tilbuddet
•

Hvilke bjzlpnDidler benyttes i rilb\x!e(

•
•

Hvordan sikres det, Ilt brugerne bar de nødvendige og

Formå.Iet er at vurdere, om dagligdagen fungerer hensigtsmæs.'ligt for brugeren.

U~bmynesde?

relevante hjælpemidler. fx kommunikatiOllsbjzlpemidJer,
IT ~rsonli~e h'llJl-A-'dler m.v.1
Opfølgning pi tidligere tilS)'11

Generel YUrderin&

Der er aktuelt ikke bru for h'æl midler i tilbudcl

Rid og vejkdn.inr
Henstilling

P.lbud
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