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Ole Henriksen udtrykte indledningsvis sin harme over 
tilsynsrapporten som han fandt uantagelig. Stillede sig undrende over 
at der skulle gå 3 måneder inden rapporten blev sendt ud, og at den 
skriftlige rapport kom til at omfattede en række påbud, mens tilsynets 
mundtlige tilbagemelding umiddelbart efter tilsynet alene lagde op til 
en mildere tilbagemelding i form af henstillinger og råd og vejledning.  
 
Anders Kirchhoff skitserede flere forskellige måder som 
Gaderummet kunne vælge at reagere i forhold til rapporten, hvoraf det 
at søge konfrontation indgik som en af mulighederne. Anders 
Kirchhoff opfordrede til, at Gaderummet indgik i en konstruktiv 
dialog med forvaltningen med henblik på at finde løsninger på de 
forhold der havde givet anledning til påbud i rapporten. 
 
Efter en kort indledende drøftelse var der enighed om at disponere den 
videre drøftelse som en gennemgang af hver enkelt af rapportens 
påbud.  
 
 
Rapportens s. 5. Påbud om at der i Gaderummet ikke opholder sig 
unge undr 18 år.  
 
Anders Kirchhoff gjorde opmærksom på den klare politiske 
udmelding herom. Holdningen er, at unge under 18 år ikke må 
opholde sig i Gaderummet og hvis sådanne unge kontakter 
Gaderummet skal de straks hjælpes videre til relevante tilbud 
andetsteds, jfr. vilkåret herom i forvaltningens godkendelsesskrivelse 
 



 
 
 
 
 
 
 Side 2 af 4 
Ole Henriksen og Lau Traberg-Smidt understregede, at unge under 
18 år ikke hører til Gaderummets målgruppe. Det forekom dog, at 
unge under 18 år ”kom forbi”, ligesom det også forekom at 
medarbejdernes tog deres børn med på arbejde og opholdt sig 
kortvarigt på stedet, f.eks. efter skoletid. De unge, som kontakter 
Gaderummet hjælper man videre til andre egnede tilbud. 
  
 
Rapportens s. 5. Påbud om at Gaderummet sikrer, at unge med 
svære psykiske lidelser kommer i psykiatrisk behandling og ansvaret 
for unge deles med H:S. 
 
Ole Henriksen henviste til det samarbejdet der er etableret med 
overlæge Henrik Rindom.  
 
Maya Thisted anførte, at det indgår som en del af den ”åbne dørs 
politik” som Gaderummet praktiserer, at unge med psykisk lidelse kan 
fravælge behandling. For en del af de unge gælder det, at de havde en 
lang forudgående karriere i det psykiatriske behandlingssystem, og at 
de har mistet tilliden til dette.  
 
Anders Kirchhoff stillede sig tvivlende over for, om ophold i 
Gaderummet er en hensigtsmæssig løsning for unge med meget svære 
psykiske lidelser, men at forvaltningen er opmærksom på 
Gaderummets tilgang jf. ”den åbne dør”.  
 
Anders Kirchhoff understregede endvidere vigtigheden af, at 
Gaderummet sikrer, at de unge der har behov for det, modtager tilbud 
om psykiatrisk behandling. Anbefaledes på den baggrund, at 
Gaderummet tager initiativ til en genforhandling af aftalen Hvidovre 
hospital om psykiatrisk bistand med henblik på at udbygge 
samarbejdet mellem Gaderummet og overlæge Henrik Rindom og 
med udgangspunkt i dette samarbejde sikre, at alle de unge i 
Gaderummet som har behov for psykiatrisk behandling, modtager et 
tilbud herom. 
 
Gaderummet tilkendegav, at man var indstillet på en sådan 
genforhandling.  
 
 
Rapportens s. 7. Påbud om, at der ikke overnattes i andre rum end 
dem, der er indrettet hertil, og at de unge, der bor i køkkenerne, 
tilbydes andre rum.  
 
Anders Kirchhoff henviste til, at der maksimalt måtte overnatte 30 
unge i Gaderummet og at overnatningen kun måtte ske i de lokaler, 
der på forhånd var udpeget til formålet.  
 



 
 
 
 
 
 
 Side 3 af 4 
Ole Henriksen gjorde opmærksom på, at der som følge af vidtstrakte 
brugerindflydelse ofte sker ændringer af de enkelte rums funktion. 
F.eks. var det i tilsynsrapporten omhandlede tekøkken også på det 
tidspunkt hvor tilsynet fandt sted, blevet nedlagt og omdannet til 
soveplads. Endvidere var det almindeligt at de unge som kom i nattens 
løb for at overnatte, benyttede sofaerne i opholdsrummene for ikke at 
forstyrre de øvrige overnattende.  
 
Anders Kirchhoff opfordrede til, at Gaderummet i sin tilbagemelding 
tydeliggør de omflytninger, som er sket og som betyder, at rum, der 
tidligere blev benyttet til andet formål, nu er omdannet til soverum. 
 
 
Rapportens s. 9. Påbud om, at Gaderummet tager initiativ til at 
forbedre samarbejdet med behandlingspsykiatrien og at 
Gaderummet ikke opfordrer de unge til at ophøre med at tage 
medicin uden det er drøftet med en psykiater. Det skal sikres, at de 
unge, der har behov herfor, kommer i psykiatrisk behandling.  
 
Anders Kirchhoff henviste til konklusionen på den ovenfor 
refererede drøftelse om at Gaderummet skal tage initiativ til en 
genforhandling af aftalen med Hvidovre Hospital og Henrik Rindom. 
Understregede endvidere vigtigheden af, at medarbejderne i 
Gaderummet ikke modarbejder behandlingspsykiatrien.  
 
 
Rapportens s. 14. Påbud om, at Gaderummet sætter sig ind i og 
arbejder efter Sundhedsstyrelsens vejledning om 
medicinadministration.  
 
Enighed om at Gaderummet skal tage initiativ til at arrangere et hel- 
eller halvdags kursus i medicinhåndtering for stedets medarbejdere. 
Som mulige undervisere blev nævnt Gaderummets gadesygeplejerske 
eller en sygeplejerske fra bocenterområdet.  
 
 
Rapportens s. 15. Påbud om at hashmisbruget i Gaderummet skal 
ophøre og medarbejderne skal gribe ind, hvis de ser, at de unge 
ryger.  
 
Ole Henriksen understregede, at man i Gaderummet har den holdning 
til hash, at man ser i øjnene at de unge bruger hash. Det gælder så om 
at få reduceret de unges brug og at motivere dem til at ophøre med at 
bruge hash. Man ønsker imidlertid at undgå en situation, hvor de unge 
henvises til at skjule deres brug af hash, bl.a. fordi man så ikke 
længere fra medarbejdernes side har mulighed for at hjælpe den 
enkelte unge med at komme ud af eller reducere et misbrug.  
 



 
 
 
 
 
 
 Side 4 af 4 
Anders Kirchhoff havde noteret sig at brugen af hash ikke var omtalt 
i Gaderummets gældende misbrugspolitik. Anbefalede derfor:  
 
1) at Gaderummet supplerede sin skriftlige misbrugspolitik med et 
afsnit om hash.  
 
2) at det gøres til fast praksis, at stedets medarbejdere griber ind, hvis 
de bliver opmærksom på at de ung ryger.  
 
Gaderummet vil overveje, i hvilket omfang man kan imødekomme 
tilsynets påbud omkring hash.  
 
 
Det videre forløb. 
 
Aftalt at Gaderummet på baggrund af Tilsynets rapport og 
ovenstående drøftelse udarbejder et forslag til tids- og handleplan for 
opfyldelse af de påbud som tilsynet er fremkommet med. Planen 
forelægges MR-Voksne i udkastform så den kan drøftes inden den 
færdiggøres og sendes til Tilsynet. Tidshorisont midten af januar 
måned.  
 
Ole Henriksen gjorde opmærksom på, at Gaderummets økonomi er 
meget anstrengt, og at Gaderummet derfor har et stort behov for at få 
tilført yderligere budgetmidler.  
 
Anders Kirchhoff henviste Gaderummet til at rejse spørgsmålet om 
yderligere midler i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens 
budget for 2008.  
 

 

 


