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Kære Adrian Gerula


Tak for din mail. 


Du henviser i den forbindelse til et tekstuddrag fra projektbeskrivelsen for 
Gaderummet, der nærmere redegør for Gaderummets tilgang til psykisk syge 
unge.


Jeg er ikke enig med dig i, at tilsynsrapporten og dens påbud omkring 
Gaderummets arbejde med psykisk syge unge skulle være i strid med det 
angivne tekstuddrag fra projektbeskrivelsen. 


Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det i sin tid indgik som et væsentligt vilkår 
for den politiske godkendelse af Gaderummet, at de psykisk syge unge i 
Gaderummet fik tilbud om psykiatrisk behandling. Dette vilkår blev gentaget i 
forvaltningens godkendelse af Gaderummet, hvilket Gaderummet på 
daværende tidspunkt hverken anfægtede eller satte spørgsmålstegn ved.


Tilsynet kunne under deres tilsynsbesøg ved samtale og observation konstatere, 
at det forudsatte samarbejde mellem Gaderummet og behandlingspsykiatrien 
ikke fungerede, og det var baggrunden for de påbud, som tilsynet derefter gav 
om at forbedre samarbejdet. Tilsynets vurdering blev efterfølgende bekræftet 
da Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling i marts 2007 ligeledes beskrev det 
dårlige samarbejde.


Jeg skal i øvrigt gøre opmærksom på, at tilsynsrapporten også indeholdt andre 
påbud, bl.a. om at begrænse det massive hashmisbrug blandt de unge, et 
misbrug som tilsynet kunne konstatere ved selvsyn.  


Alt i alt mener jeg - uanset de mange indlæg og indsigelser jeg i tidens løb har 
modtaget fra Gaderummet - at tilsynets påbud var rimelige og velbegrundede. 
Gaderummets ledelse kunne med en lille smule god vilje have valgt at indgå i 
en dialog med Socialforvaltningen om, hvordan påbuddene kunne føres ud i 
livet.


Socialudvalgets beslutninger omkring Gaderummet er derfor heller ikke kun 
baseret på Gaderummets manglende overholdelse af tilsynets påbud. 
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Beslutningerne er også begrundet i Socialudvalgets generelle vurdering af 
forholdene omkring Gaderummet, herunder udvalgets manglende tillid til, at 
Gaderummets hidtidige leder Kalle Birck-Madsens var indstillet på og evnede 
at føre Gaderummet videre på en forsvarlig måde.


Venlig hilsen


Mikkel Warming
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Kære Socialborgmester og Socialudvalg i Københavns Kommune
 
 
 
Jeg er bruger af Gaderummet på Nørrebro. 
 
 
Som Gaderummet har gjort jer opmærksom på ved flere lejligheder, 
ønskes ikke en eskalering af konflikten mellem Gaderummet og 
Københavns Kommune, men derimod en udredning af det forefundne der 
ligger til grund for konflikten.
 
Som jeg kan forstå var det der udløste konflikten en Tilsynsrapport fra 
2006, hvori er stillet 6 påbud – de fleste vedr. psykiatri.
Efter at jeg nu har læst Gaderummets Projektbeskrivelse fra 2002, som er 
udarbejdet i samarbejde med kommunen, og godkendt af 
Socialministeriet, mener jeg at Tilsynsrapporten og de påbud der stilles 
omkring psykiatri, desværre beror på en misforståelse omkring 
Gaderummets arbejde. 
 
For det fremgår i Projektbeskrivelsen at Gaderummet arbejder med:
 
”Personer af begge køn, som er karakteriseret ved at have haft 







længerevarende kontakt med psykiatriske behandlingssystemer. De er 
diagnosticeret psykisk syge. Andre er ikke diagnosticerede, men har 
tydelige psykiske vanskeligheder. Nogle er såkaldt 
dobbeltdiagnosticerede, såvel med en psykiatrisk som en 
misbrugsdiagnose. 
 
I begge grupper er de fleste kontanthjælpsmodtagere med eller uden 
bolig. I løbet af årene er deres sociale netværk blevet slidt op, og de 
er nu isolerede. De henvender sig med et ønske om at kunne komme 
til at leve et liv uden behandling, medicin og pension”(s.5-6).


 
”Ubundet tilgang - samarbejdet med brugeren er ikke bundet til en 
bestemt teoretisk eller terapeutisk retning, men bestemmes af de 
behov brugeren har. Der arbejdes i rådgivningen såvel med brugere, 
som tager medicin som med brugere, der ikke ønsker at være 
medicinerede”(s.14), Projektbeskrivelse Gaderummet december 2002.


 
 
Som jeg ser det, ville disse påbud om psykiatri i Tilsynsrapporten 
konflikte med det godkendelsesgrundlag som Gaderummet bygger på, 
Gaderummets arbejde og den gruppe af unge der var søgt til Gaderummet, 
også med psykiske lidelser, netop fordi de ønskede et alternativ til 
medicin, typisk efter at have brugt det en tid men ikke kunne komme 
videre med dette. 
Og selvfølgelig skal det være forsvarligt, hvilket Gaderummet også mener 
at have levet op til hele vejen igennem. Gaderummets frirum har netop 
gjort at disse unge - restgruppen der er faldet udenfor andre steder - at 
deres ønsker kunne imødekommes. Det konflikter med Tilsynets påbud, 
og jeg tror at Tilsynet ikke har været klar over at Gaderummet også var 
for unge, der ikke ønskede medicin. 
 
Jeg ved at Gaderummet stadig er uforstående overfor den kritik der blev 
rettet af den tidligere tilknyttede psykiater Henrik Rindom, om 
Gaderummets arbejde, særligt fordi noget konkret ikke har været 
fremlagt. Jeg ved også at Gaderummet finder det vigtigt med et 
samarbejde om psykiatrisk bistand, da der er unge i Gaderummet der har 
behov herfor. 
 
Det er mit håb med dette brev, at Socialborgmesteren og Socialudvalget, 
vil se nærmere på Tilsynsrapporten i forhold til Projektbeskrivelsen, 
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således der kan ske en udredning af forholdende vedrørende 
Tilsynsrapporten, som Gaderummet ellers lukkes på baggrund af. Og 
derudover håber jeg at Socialborgmester og Socialudvalget er klar over at 
den institution som der ønskes etableret for Gaderummet brugergruppe, 
indeholder de samme rammer, som udstøder dem andre steder. 
Derfor opstod Gaderummet. 
 
 
 
Adrian Gerula 
bruger af Gaderummet
23.januar 2008





